
  

 
 

Училищна интеграция на деца бежанци и новимигрирали 

деца  

 

Скъпи родители,  

  

През следващите седмици класът на Вашето дете ще участва в 

проучване за интеграцията на деца бежанци и новоимигрирали деца 

(SIGN) в училище. Молим Ви да позволите на детето си да участва. 

Освен че ще интервюираме децата Ви, Вашата информация също е 

важна за нас. Затова Ви молим да попълните приложения кратък 

въпросник. Вашите данни ще бъдат третирани като строго 

поверителни. Учителите няма да знаят какъв е вашият отговор.  

  

Всички родители, които ни подкрепят, попълвайки и връщйки обратно 

приложения въпросник, имат шанса да спечелят един от общо 50 

ваучера на стойност 30 евро всеки.  

  

Ако сте съгласни детето Ви да участва в проучването, моля, дайте му 

подписаната декларация за съгласие за участие в проучването, 

която да занесе в училище.  

  

Допълнителна информация за изследването, за декларацията за 

съгласие и за защитата на данните можете да намерите на 

следващите страници.  

  
  
  

Благодарим за подкрепата!  
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Декларация за съгласие от родител/настойник  
Проект „Училищна интеграция на деца бежанци и новимигрирали деца“  

Ръководство на проекта: Проф. Др. Филип Югерт,  

Институт по психология, Университет Дуйсбург-Есен  

Тел.: 0201-183-3308 E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  

Информация за изследването   

Какво правим в това изследване?   

Молим Вас и Вашето дете за подкрепа в едно научно изследване. Ние проучваме, как децата от 

имигрирали семейства могат най-добре да учат в училище и как училищата могат да работят 

подобре заедно с родителите. Интересуваме се от това, колко добре се разбира Вашето дете с 

учителите и съучениците си и колко подкрепено се чувства то от училището.   

Как ще го направим?   

Молим за Вашето съгласие, детето Ви да попълни въпросник в училище. Това ще продължи 2 

учебни часа, през които децата могат да си правят паузи. Допълнително Ви молим, да попълните 

кратък въпросник за Вашето дете и Вашето семейство. Ще попитаме също така и класната 

учителка за успеха и държанието на Вашето дете в училище и колко добре се разбира учителката 

с Вас. Изследването ще се проведе от февруари 2022 година. Освен това молим някои родители 

да проведем предварително интервю.   

Доброволно участие и право на прекратяване   

Участието в проучването е доброволно. Ако Вие и/или Вашето дете не участвате, няма да има 

недостатък за Вас. Вие или Вашето дете може да прекратите участието си в това проучване по 

всяко време, без да посочвате причини. Това няма да Ви създаде неприятности.   

Анонимност и защита на данни   

Вашите данни и тези на Вашето дете съдържат номер. Има защитен хартиен списък (наречен „ 

списък с кодове“), който свързва Вашето име с този номер. Само ръководителят на изследването 

и много малко служители имат достъп до този списък. Единствено тези хора разполагат с Вашите 

данни. Списъкът се съхранява в шкаф със заключващ механизъм и ще бъде унищожен след края 

на последващото проучване. След това данните Ви вече не могат да бъдат присвоявани. Докато 

списъкът съществува, можете да поискате данните Ви да бъдат изтрити. Ако списъкът с кодове 

бъде унищожен, вече не можем да идентифицираме Вашия набор от данни. Данните, т.е. 

резултатите от проучването, ще бъдат съхранени за най-малко 10 години.   

Възстановяване на разходи   

Всички деца в класа на Вашето дете могат да участват. За това даряваме 50 € на класния фонд. 

Ако участвате в интервюто ще получите 20€. Раздаваме 50 ваучера по 30€ за тези, които попълнят 

краткия въпросник за родители и го изпратят обратно. Ще уведомим по имейл, ако спечелите.  

 



  

2 
 

Декларация за съгласие за участието на Вашето дете   

Защита на личните данни/Поверителност  

Прочетох декларацията за защита на личните данни на страници 4/5. Това е част от декларацията 

за съгласие.   

Публикуване на резултатите от изследването  

Съгласен/на съм, че резултатите от изследването ще бъдат публикувани. Знам, че не е възможно 

да се разпознаят нашите индивидуални отговори.   

Ако имам въпроси  

 На моите въпроси отговаря Г-жа Францеска Йалуна (Тел.: 0201-183-4286).   

Декларация за съгласие  

Моето дете участва доброволно в това проучване. Съгласен съм да бъде питано например на 

колко години е, какъв пол е, в коя държава е родено и какво прави през свободното си време. 

Моето дете има правото да не отговаря на отделни въпроси, ако не желае. Моето дете може да 

прекъсне по всяко време, без да посочва причина за това. Съгласен/на съм с това, учителите на 

детето ми да отговарят на въпроси за него. Мога да поискам данните ни да бъдат изтрити до 

ноември 2022 година. Получих декларацията за защита на личните данни.  

________________________________________________________  
Лично и фамилно име на детето  

________________________________________________________  
Вашето лично и фамилно име  

________________________________________________________  
Място/ Дата                        Подпис  
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Декларация за съгласие за участието Ви във въпросника за родители и в 

телефонното интервю  

Защита на личните данни/Поверителност  

Прочетох декларацията за защита на личните данни на страници 4/5. Това е част от декларацията 

за съгласие.   

  

Публикуване на резултатите от изследването  

Съгласен/на съм, че резултатите от изследването ще бъдат публикувани. Знам, че не е възможно 

да се разпознаят нашите индивидуални отговори.   

  

Ако имам въпроси  

 На моите въпроси отговаря Г-жа Францеска Йалуна (Тел.: 0201-183-4286).   

  

Декларация за съгласие  

 Участвам доброволно в това проучване. Съгласен съм да ми се задават въпроси например на 

колко години съм, какъв пол съм, в коя държава съм роден/а. Имам правото да не отговарям на 

отделни въпроси, ако не желая. Мога да прекъсна по всяко време, без да посочвам причина за 

това. Мога да поискам данните ни да бъдат изтрити до ноември 2022 година. Получих 

декларацията за защита на личните данни.  

  

________________________________________________________  
Лично и фамилно име на детето  

________________________________________________________  
Вашето лично и фамилно име  

________________________________________________________  
Вашият  имейл  адрес  (за  раздаването  на  ваучери)  

  

☐    Да, искам да участвам на телефонно интервю. Ако се включа, ще получа 20€.  

Вашият телефонен номер (за уговаряне на определена дата за интервю):  

________________________________________________________  
☐    Не, не искам да участвам в интервю.  

________________________________________________________  
Място/ Дата         Подпис  

    



  

4 
 

 

 

Уведомление за защита на личните данни  

Придържаме се към разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД).  
Отговорен за обработката на данни:  Служител по защита на данните:  

Университет Дуйсбург  

Есен представляван от ректора,   

Проф. Др-р Улрих   

Радтке Форстхаусвег 2   

47057 Дуйсбург  

Телефон:: +49 201 183-0 (Теле)Факс: 
+49 201 183-3536  
www.uni-due.de  

Д-р Кай-Уве Лозер  

 (Официален служител по защита на данните 
на Университет Дуйсбург-Есен)  
Форсхаусвег 2  

47057 Дуйсбург  

Телефон: +49 234 32 28 720 E-Mail: kai-

uwe.loser@uni-due.de www.uni-

due.de/verwaltung/datenschutz  

  

Цел на обработката на данни:   

Целта на обработката на данните е да се осъществи изследователският проект „Интеграция на 

новоимигрирали деца в училище“.   

  

Правно основание за обработка на данни   

Правното основание за обработка на данни е по член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД (съгласие 

за обработката на специални категории лични данни).   

  

Право на отказ   

Имате право да оттеглите съгласието си по всяко време.   

  

Продължителност на съхранението на данни   

Попълнените анкети се съхраняват 10 години и след това се унищожават.   

  

Предаване на данни на трети страни   

Вашите данни няма да бъдат предадени на трети страни. Вашите права: Имате право да поискате 

от нас информация за обработката на   

  

Вашите лични   

данни. В допълнение към копие на личните Ви данни, това право за предоставяне на 

информация включва и целите на обработката на данни, получателите на данни и периода на 

съхранение. Ако се обработват неверни лични данни, можете да поискате да коригираме тези 

незабавно. Ако законовите изисквания от членове 17 или 18 от ОРЗД са налице, по същество вие 

също имате право на незабавно изтриване на лични данни или на ограничение на обработката. 

Освен това можете да възразите срещу обработката на данни при условията на член 21 от ОРЗД.   

  

Моля, обърнете внимание, че Вашите права за справка и изтриване на данните могат да се 

упражняват само докато данните бъдат напълно анонимизирани (3 месеца след края на 

проучването). След този момент вече не е възможно да идентифицирате Вас или Вашето дете в 

http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
http://www.uni-due.de/
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записа на данни и по този начин да изтриете данните или да предоставите информация.  Бихме 

искали да Ви помолим за упражнение на горепосочените права на отказ, справка, корекция, 

изтриване или ограничаване на обработката на данни да се обърнете към:  

Проф. Д-р Филип Югерт  

Професор по интеркултурна психология  

Миграция и Интеграция  

Дарителна професура на фондация „Евоник“  

Университет Дуйсбург-Есен  

Факултет за образователни науки  

Институт по психология  

Университетсстр. 2, 45141 Есен  

Телефон: 0201-183-3308  

E-Mail: philipp.jugert@uni-due.de  

  
Ако смятате, че обработването на личните Ви данни не се извършва законно, имате право да подадете 

жалба за защита на личните данните до компетентния орган с надзорна компетентност.  

  


