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Informacione për pjesëmarrësit në studim  
 
Fëmija juaj do të merr pjesë në studimin që bëhet nga Universiteti i Helsinkit: Rëndësia e 
intervenimit në shkathtësitë shoqërore dhe zgjidhjeve hapësinore në zhvillimin socio-emocional të 
fëmijëve. Në këtë raport përshkruhet se si shtjellohen të dhënat tuaj personale gjatë këtij studimi.  
 
Pjesëmarrja në këtë studim është vullnetare. Ju nuk do të keni kurrfarë pasojash negative nëse 
nuk merrni pjesë në këtë studim ose nëse ndërprisni pjesëmarrjen tuaj në këtë studim. 
 
1. Regjistruesi i studimit 
 

Universiteti i Helsinkit 
Adresa: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto 
 
Personi i kontaktit në çështjet lidhur me studimin:  
Emri: Silja Martikainen 
Adresa: Siltavuorenpenger 3 A 00170 Helsinki 
Numri i telefonit: 044 3531984 
Adresa elektronike: silja.martikainen@helsinki.fi  
 
 

2. Përshkrim i projektit studimor dhe qëllimi i shtjellimit të të dhënave personale  
 
Në këtë studim sqarojmë se si animacionet, përrallat dhe tregimet si dhe diskutimi rreth tyre 
mbështesin zhvillimin e fëmijëve në çerdhe/kopsht, dhe pos kësaj, çfarë rëndësie kanë hapësirat e 
çerdhes në mirëqenien e fëmijëve dhe të rriturve. 
 
Të dhënat personale grumbullohen me qëllim të realizimit të studimit. Të dhëna identifikuese të 
pjesëmarrësve (emri, adresa elektronike dhe numri i telefonit) grumbullohen me qëllim të 
verifikimit të dhënies së pëlqimit për pjesëmarrje në studim.  
 
3. Palët dhe ndarja e përgjegjësisë në studimin që realizohet si projekt 

bashkëpunimi 
 
Studimi realizohet në bashkëpunim të Fakultetit të shkencave të edukimit të Universitetit të 
Helsinkit me partnerët bashkëpunues në vijim: Reunamo Education Research Oy, Aittokoski 
Experience Oy:n dhe zyra e arkitekturës JKMM. 
 
Studiuesit e Fakultetit të shkencave të edukimit të Universitetit të Helsinkit, si dhe studiuesit e  
Reunamo Education-it mund të shtjellojnë material studimor që nuk përmban të dhëna 
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identifikuese të pjesëmarrësve (emri, adresa elektronike dhe numri i telefonit). Në material, 
pjesëmarrësve u referohemi në bazë të numrit të studimit.   
 
Çelësi i kodit, me anë të të cilit emri i pjesëmarrësit mund të ndërlidhet me numrin e studimit, 
ruhet në ambiente të mbyllura me dry në çerdhe derisa të grumbullohet materiali dhe atë e 
shkatërrojmë pas mbarimit të grumbullimit të materialit. Pas kësaj, fëmija ose familja e tij nuk 
mund të ndërlidhen me materialin studimor të grumbulluar .  
 
4. Studiuesi përgjegjës i studimit ose grupi që përgjigjet për studimin 

 
Emri: Dr Mari Tervaniemi, udhëheqëse e studimit   
Adresa: Kasvatustieteiden osasto, Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Siltavuorenpenger 5 A, 00014 Helsingin yliopisto 
Numri i telefonit: 050 4150213 
Adresa elektronike: mari.tervaniemi@helsinki.fi  
 

5. Të dhënat e kontaktit të personit përgjegjës për mbrojtjen e informacioneve 
 
Personin përgjegjës për mbrojtjen e informacioneve të Universitetit të Helsinkit mund ta 
kontaktoni në adresën elektronike: tietosuoja@helsinki.fi  

 
6. Autorët e studimit  
 
Studimi kryhet nga studiuesit e Fakultetit të shkencave të edukimit dhe nga studiuesit e Reunamo 
Education-it.  
 
7. Baza ligjore e shtjellimit të të dhënave personale 
 
Të dhënat personale shtjellohen për qëllim të realizimit të studimit shkencor .  
 
8.  Cilat të dhëna përfshihen në materialin studimor  

 
Me anë të formularit të pëlqimit grumbullojmë të dhënat identifikuese: emri dhe datëlindja e 
fëmijës pjesëmarrës, emri, adresa elektronike dhe numri i telefonit të prindit/kujdestarit, emri, 
adresa elektronike dhe numri i telefonit të pjesëtarit të çerdhes/kopshtit. 

 
Pos këtyre, pa të dhëna identifikuese, grumbullojmë informacione të hapësirave të çerdhes, të 
mirëqenies së personelit, të realizimit të çasteve të çerdhes, të zhvillimit dhe aktivitetit gjuhësor 
dhe social të fëmijës si dhe të shprehjes së emocioneve në çerdhe, të nevojave të posaçme të 
fëmijës dhe të diagnozave eventuale (nëse është në dijeni të çerdhes). Prindërit i pyesim për të 
dhënat në sfond të fëmijës (mosha, gjinia, shkathtësia gjuhësore, mosha e fillimit të çerdhes dhe 
leximi në shtëpi). Me leje të posaçme të prindit, fëmijën mund ta video-incizojmë gjatë çasteve të 
çerdhes.   
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9.  Të dhënat e ndjeshme personale  
 
Në këtë studim shtjellohen të dhëna të ndjeshme personale. Të dhënat grumbullohen me 
formularë pyetësorë. Shtjellimi i të dhënave është i nevojshëm për bërjen e studimit shkencor.  
 
10. Nga cilat burime grumbullohen të dhënat personale 
 
Të dhënat identifikuese (emri, numri i telefonit, adresa elektronike) grumbullohen me formular 
letre të dhënies së pëlqimit. Të dhënat tjera grumbullohen me formularë letre dhe elektronik, 
duke video-incizuar grupin e çerdhes dhe duke vrojtuar veprimtarinë e fëmijëve në çerdhe/kopsht. 
 
11.  Pranuesit e informacioneve  
 
Të dhëna identifikuese të pjesëmarrësve nuk dorëzohen jashtë grupit studiues të Universitetit të 
Helsinkit. Të dhëna, në të cilat pjesëmarrësve u referohemi me numra identifikues, shtjellojnë 
studiuesit e Universitetit të Helsinkit dhe studiuesit e Reunamo Education-it. Materiali i 
grumbulluar nga  Reunamo Education-i mund të shfrytëzohet edhe për zhvillimin e veprimtarisë së 
edukimit të hershëm të komunës (https://www.reunamoedu.fi/tietosuojaseloste).  
 
Në video-materialin që incizohet gjatë këtij studimi, nuk ngjisim të dhëna identifikuese e as numra 
identifikues që u referohen fëmijëve. Video-materialin mund ta analizojnë studiuesit e 
Universitetit të Helsinkit dhe studiuesit e Aittokoski Experience Oy. Video-materiali nuk iu jepet 
instancave tjera, dhe atë e shkatërrojmë pas mbarimit të projektit studimor. 
 
Aittokoski Experience-s dhe JKMM-së nuk u japim të dhëna personale të pjesëmarrësve në studim 
dhe as material studimor përkitazi me ndonjë pjesëmarrës të caktuar. Ata marrin në përdorim 
rezultatet lidhur me pjesëmarrësit në studim, vetëm në nivel grupor (për shembull “ndriçimi në 
çerdhe ishte në relacion me mirëqenien e fëmijëve”).  
 
Materialtjetër tjetër studimor, nga i cili janë fshirë të gjitha informacionet që mundësojnë 
identifikimin e ndonjë pjesëmarrësi ose familjes së tij, mund t’u jepen edhe bashkësive tjera 
studiuese. Materiali transferohet nëpërmes postës elektronike konfidenciale, ndërkaq që 
informacione, të cilat mund të ndërlidhen ndonjë person me rezultatet e testeve ose me 
pyetësorët, nuk dorëzohen. 
 
12.  Transferimi ose dorëzimi i të dhënave jashtë BE-së ose jashtë Zonës Ekonomike 

Europiane 
 
Të dhënat tuaja nuk transferohen dhe as nuk dorëzohen jashtë BE-së e as jashtë Zonës Ekonomike 
Europiane.  
 
13.  Vendimmarrja e automatizuar  
 
Vendime automatike nuk merren. 
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14.  Parimet e mbrojtjes së të dhënave personale 
 
Të dhënat personale janë të dhëna që duhet mbajtur sekret. Të dhënat mbrohen me anë të shifrës 
së përdoruesit dhe fjalëkalimit.  

 
Formulari në letër që përmban të dhëna identifikuese (emri, adresa elektronike, numri i telefonit) 
ruhet në dollap të mbyllur me dry në dhomën e studiuesve, në adresën Siltavuorenpenger 3A 
(Fakulteti i shkencave të edukimit) ndaras nga materiali tjetër studimor. 

 
Materiali studimor shtjellohet pa të dhëna identifikuese të drejtpërdrejta. 
 
15.  Shtjellimi i të dhënave personale pas mbarimit të studimit  
 
Materiali studimor ruhet për qëllime të vlerësimit të besueshmërisë së rezultateve të këtij studimi, 
pa të dhëna, në bazë të të cilave fëmija ose familja e tij do të mund të ndërlidhej me materialin e 
grumbulluar. Materiali ruhet në serverin e mbrojtur të Universitetit të Helsinkit.  
 
Formulari në letër i dhënies së pëlqimit shkatërrohet pas 10 vitesh pas mbarimit të studimit. 
 
16.  Të drejtat që ju i keni dhe devijimi nga ato të drejta  

 
Ju keni të drejtë të anuloni pëlqimin që e keni dhënë, dhe të kërkoni që të fshihen të dhënat 
personale të grumbulluara për ju. Pasi të jenë shkatërruar të dhënat, në bazë të të cilave fëmija 
juaj ose ju do të mund të ndërlidheshin me materialin e grumbulluar, të dhënat studimore të 
grumbulluara për ju nuk mund të identifikohen më, kështu që ato as nuk mund të hiqen më.  
 
Keni të drejtë të informoheni se a shtjellohen të dhëna tuaja personale gjatë këtij projekti dhe se 
cilat të dhëna tuaja personale shtjellohen në këtë projekt. Mund të kërkoni gjithashtu një kopje të 
të dhënave personale të shtjelluara. 
 
Nëse në të dhënat tuaja personale që shtjellohen, ka ndonjë pasaktësi ose gabim, ju keni të drejtë 
të kërkoni korrigjimin e tyre. 
 
E drejta për ankim 
Keni të drejtë të ankoheni pranë zyrës së avokatit të popullit për mbrojtjen e të dhënave, nëse 
konsideroni që gjatë shtjellimit të të dhënave tuaja personale janë thyer rregullat në fuqi përkitazi 
me ligjet për mbrojtjen e të dhënave. 
 
Informacione më të hollësishme rreth të drejtave të të regjistruarit në situata të ndryshme, mund 
të gjeni në adresën e internetit: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa  
 
Të dhënat për kontakt: 
Tietosuojavaltuutetun toimisto (Zyra e avokatit të popullit për mbrojtjen e të dhënave) 
Adresa rrugore: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Adresa postare: PL 800, 00521 Helsinki 
Centrali: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Adresa elektronike: tietosuoja(at)om.fi 


