ADATLAP RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA
DISCE INTERJÚK
King’s College London, REC hivatkozási szám: MRA-19/20-144061
AZ INTERJÚ ELŐTT MEGKAPJA ENNEK AZ ADATLAPNAK MÁSOLATÁT. KÉRJÜK,
OLVASSA EL ÁT, MIELŐTT RÉSZT VESZ EBBEN A KUTATÁSBAN.
HOZZÁJÁRULÁSÁRÓL AZ INTERJÚ ELEJÉN HANGFELVÉTEL KÉSZÜL
Szeretnénk meghívni Önt a DISCE - Befogadó és fenntartható kreatív gazdaságok
fejlesztése című kutatási projektbe.
Mi a kutatás célja?
A kutatás célja a CCI-k növekedésének, befogadásának és fenntarthatóságának javítása és
növelése az EU-ban. A DISCE ambiciózus célkitűzései összességében a következők:
- A CCI-k fejlesztési mintáinak támogatása az EU-n belül a teljesítményük jobb mutatói
révén;
- Hozzájárulás a gazdasághoz a karrierlehetőségek, a készségek fejlesztése, az új üzleti
modellek és az inkluzív növekedés kutatása révén;
- A „befogadó és fenntartható növekedés” megértésének átalakítása ebben az
összefüggésben, a CCI-k (és a CCI irányelv) a „kulturális fejlődés” stratégiai céljai felé
mozdítása, amelyek a GDP-t és az emberek jólétét egyaránt magukban foglalják.
A projekttel kapcsolatos további információk itt található:https://disce.eu
Miért kértek fel a részvételre?
Felkérést kapott, hogy a helyi kreatív gazdasággal kapcsolatos tevékenységekben szerepet
vállaló személyként vegyen részt. A projekt részeként (esettanulmányként 10 európai várost
bevonásával) arra törekszünk, hogy a projektbe bevonjuk a helyi érdekelt feleket,
vállalkozásokat, munkavállalókat és polgárokat, abból a célból, hogy átfogó képet kapjunk a
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kreatív gazdaság működéséről helyi szinten, és bevonjunk termelőket, közvetítőket,
fogyasztókat, valamint résztvevőket, munkavállalókat és önkénteseket.
Kötelező a részvétel?
Nem, a részvétel teljesen önkéntes, dönthet úgy, hogy nem vesz részt.
Mi történik velem, ha részt veszek a kutatásban?
Ha részt vesz, meghívjuk Önt a DISCE kutatócsoport tagjaival folytatandó online interjúban
való részvételre. Az interjú 60 – 90 percig tart, és az Ön számára megfelelő időpontban
történik. Az interjúról hangfelvétel és átirat készül. Minden személyes információt anonim
módon kezelnek, és az anyagokat a kutatás és jelentés részeként használják fel (valamint
tudományos konferenciákon és folyóiratokban terjesztik). A részvétel önkéntes, és bármikor
indoklás nélkül kiléphet az interjú előtt vagy közben. Azonban, az interjú lefolytatásától
számított két hét elteltével adatait nem fogja tudni visszavonni.
Mi lesz az interjú tartalma?
Az interjú kérdéseket tartalmaz arról, hogy Ön milyen részt vállal a helyi térségben folyó
kulturális és kreatív tevékenységekben. Felteszünk néhány kérdést a háttéréről, képzéséről,
valamint a kulturális és kreatív tevékenységek iránti érdeklődéséről. Ön nem köteles
válaszolni az interjú összes kérdésére. Íme az interjú tartalmának általános áttekintése:
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A munkája vagy napi tevékenységei.
Az Ön képzési háttere.
Hogyan kötődik munkája vagy napi tevékenységei a kreativitásoz.
Motivációi és céljai e tevékenységekben való részvételhez.
A kapott (gazdasági és egyéb) jutalmak és hozzájárulás a megélhetéséhez.
Hálózatai (szakmai és társadalmi) a városában
A kreativitás helye és értéke az Ön városában.
A technológia fontossága a munkája és mindennapi élete szempontjából.
Az Ön nézete és meghatározása olyan fogalmakról, mint a vállalkozás és a
növekedés, amelyek központi szerepet játszanak a projektben.
Véleménye és javaslata a város kreativitását támogató helyi politikáról.

Adatkezelés
Az Ön adatai a 2016. évi Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően kerülnek
feldolgozásra.
●
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Minden interjúra egyeztetett időben kerül sor, a résztvevő kényelme érdekében.
A rögzített interjúkat és átiratokat a DISCE biztonságos online adattárolójában
tárolják.
Az Ön adatait a DISCE biztonságos online adattárában tárolják a kutatási projekt
időtartama alatt.
Ezeket az adatokat csak a DISCE kutatócsoport tagjaival osztják meg.
Az Ön adatait harmadik felekkel nem osztják meg.

Adatvédelmi nyilatkozat
A projekt adatkezelője Onerva Steudle of DISCE projekt, a finn Turku Egyetemen. Az
egyetem a fent ismertetett kutatás céljából dolgozza fel az Ön személyes adatait. A
személyes adatainak a GDPR alapján történő kutatási célú feldolgozásának jogalapja
„közérdekű feladat”. Az Ön számára megadott hozzájárulási formanyomtatvány kitöltésével
megtagadhatja beleegyezését személyes adatainak ebben a tanulmányban történő
felhasználására.
Önnek joga van hozzáférni az Önnel kapcsolatos adatokhoz. A hozzáférés joga az Általános
Adatvédelmi Rendelettel összhangban gyakorolható. Egyéb jogokkal is rendelkezik,
beleértve a javítást, törlést, kifogás emelését és az adatok hordozhatóságát.
Bizalmasan fogják kezelni részvételemet?
Az interjúból származó nyilvános dokumentumok (például publikált kutatási előadások,
jelentések vagy folyóiratcikkek) névtelenül lesznek kezelve, hacsak Ön nem járul hozzá az
azonosíthatóságához. Ha hozzájárul az azonosíthatósághoz, az interjúban szereplő
véleménye és idézetei hozzárendelhetők az Ön nevéhez. Ha inkább névtelen szeretne
maradni, akkor szavainak vagy ötleteinek idézésekor álnevet használunk.
Milyen kockázatokkal jár a részvétel?
A részvétel nem jár kockázattal.

Hogyan finanszírozzák a projektet?
A projektet az Európai Unió Horizont 2020 program támogatásával hajtják végre.
Mi történik a kutatás eredményeivel?
A kutatás eredményei és a rögzített adatok jelentések vagy tudományos publikációk
formájában kerülnek közzétételre.
Kihez fordulhatok további információkért?
Ha bármilyen kérdése van, vagy további információra van szüksége a tanulmányról, a
következő személlyel vegye fel a kapcsolatot:
Prof. Jarna Heinonen
Menedzsment és Vállalkozási Tanszék
Rehtorinpellonkatu 3
20500
Turku, Finnország
Tel +358 50 563 1713
E-mail: jarna.heinonen@utu.fi
Mi a teendő, ha további kérdéseim vannak, vagy ha valami rosszul alakul?
Ha ez a tanulmány bármilyen módon ártott Önnek, vagy panaszt szeretne tenni a kutatás
lefolytatásával kapcsolatban, a további tanácsokért és információkért vegye fel a kapcsolatot
a King's College Londonnal az alábbi elérhetőségeken keresztül:
Művészetek és Bölcsészettudomány Etikai Testület elnöke, rec@kcl.ac.uk
Köszönjük, hogy elolvasta ezt az adatlapot, és fontolóra vette a kutatásban való
részvételt.

