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Dnevni red

1. Kratka predstavitev projekta GRACE (Mimi Urbanc)

2. Kratka predstavitev etičnih dilem v raziskovanju s 
poudarkom na družboslovju in humanistiki, etičnih 
evalvacijah projektov pri Evropski komisiji ter 
institucionalnih mehanizmih za etična vprašanja na 
visokošolskih in raziskovalnih ustanovah po Evropi (Rok 
Benčin)

3. Kratka predstavitev GDPR v povezavi z etičnimi 
vprašanji v raziskovanju (Katja Novak)

4. Razprava 



Projekt GRACE 

Podprogram:  SWAFS - Science with and for society;

Naslov: Grounding RRI Actions to Achieve Institutional 
Changes in European Research Funding and Performing 
Organisations;

Koordinator: European Science foundation, Francija;

Bistvo: institucionalne spremembe (v organizaciji, novi 
postopki, interni dokumenti, protokoli, izobraževanja 
itd.);

ZRC SAZU - research performing organization.



Projekt GRACE 

Grounding RRI Actions: 
Formal and informal science education;
Gender equality in science;
Open access to research result.
Citizens' engagement in science (Jezikovna svetovalnica);
Research ethics and integrity.



Etika raziskav in integriteta raziskovalcev

ETIKA
• odnos do subjektov raziskave: ljudje in osebni 

podatki, biološki materiali (zarodki, celice …), živali, 
dediščina

• učinki raziskav: onesnaževanje, varnost, druge države, 
potencialna uporaba za teroristične namene, itn.

INTEGRITETA
• prakse objavljanja

FFP: fabrikacija, falsifikacija, plagiatorstvo
• etično opravljanje raziskav (glej zgoraj)



Etika raziskav in integriteta raziskovalcev



Etična načela, prakse in postopki presoje

NAČELA
• zdravje, pravice, dostojanstvo, zasebnost, zaupnost itn.

PRAKSE
• obveščeno soglasje, anonimizacija in zaščita podatkov, 

ocena tveganj, itn.

POSTOPKI PRESOJE
• mednarodne deklaracije, zakonodaja (predvsem v 

medicini)
• zahteve financerjev in založnikov
• etične komisije: »uradne« in »interne«



Posebnosti v družboslovju in humanistiki

NAČELA IN PRAKSE

• udeleženci soustvarjalci raziskave

• alternativni načini pridobivanja soglasja

• družbeni in psihološki negativni učinki raziskav: 
stres, stigmatizacija, reprezentacija, kriminalizacija 
ipd.

• ranljive skupine, občutljive tematike: izkoriščanje 
ali podpora?

• anonimnost ali dajanje glasu?



Posebnosti v družboslovju in humanistiki

POSTOPKI PRESOJE

• manj regulirano kot v medicini

• interne komisije na univerzah in RO

• kodeksi profesionalnih in akademskih združenj v 
posameznih vedah

• primeri splošnih kodeksov:
- An EU Code of Ethics for Socio-Economic Research. RESPECT project

- The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences 
and the Humanities (NESH; Norveška): Guidelines for Research Ethics 
in the Social Sciences, Law and the Humanities

- Economic and Social Research Council (Velika Britanija):

Framework for research ethics



Primer etične presoje: Evropska komisija

SAMOEVALVACIJA: pokažemo, da se zavedamo etičnih 
vidikov raziskave in da jih znamo ustrezno nasloviti

1. tabela etičnih vprašanj (issues)  iskrenost

2. opis rešitev  temeljitost

PRESOJA PROJEKTNIH PRIJAV (izbranih za financiranje)

1. pre-screening: etični ekspert pregleda, če projekt odpira 
etična vprašanja (ne glede na samoevalvacijo)

2. screening: dva eksperta pregledata ali projekt zadovoljivo 
rešuje etične probleme in naložita dodatne obveznosti

3. polna etična presoja posebne komisije: če eksperta 
ocenita, da gre za posebej težaven primer



Primer etične presoje: Evropska komisija

tabela etičnih vprašanj: začetek



Modeli etičnih teles in mehanizmov

TELESA ZA ETIKO IN INTEGRITETO NA UNIVERZAH IN RO

• etično presojanje projektov (interne komisije)

- kjer ni obveznih uradnih oz. eksternih presoj –
pogosto v družboslovju in humanistiki

- za primere, ko financer ali založnik zahteva 
odobritev etične komisije za določen 
projekt/članek

- interni pregled, preden gre projekt pred eksterno 
komisijo



Modeli etičnih teles in mehanizmov

ETIČNA TELESA NA UNIVERZAH IN RO

• svetovanje

- oblikovanje kodeksov, smernic ipd.

- svetovanje pri pripravi prijav za projekte in 
izvedbi etičnih vidikov projektov

- ozaveščanje, usposabljanje, razpravljanje

• interna obravnava kršitev

kar se tiče integritete in/ali etike



ETIKA IN GDPR

Varstvo osebnih podatkov je osrednje vprašanje 
raziskovalne etike v Evropi in eno temeljnih 
človekovih pravic. Tesno je povezano z avtonomijo in 
človeškim dostojanstvom ter načelo, ki bi ga morali vsi 
ceniti in spoštovati. 

Ključnega pomena je, če vaš predlog projekta vključuje 
obdelavo kakršnih koli osebnih podatkov, morate biti vi - in vsi 
vaši partnerji, sodelavci in zunanji ponudniki storitev 
(podizvajalci) sposobni dokazati skladnost z zakonskimi in 
etičnimi zahtevami. Takšne zahteve bi lahko prišle od 
posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, financerja 
ali nadzornega organa za varstvo podatkov (informacijski 
pooblaščenec).



ETIKA IN GDPR

Osebni podatek je katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim 

posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali 
posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, 
podatki o lokaciji, spletni identifikator (nick name, IP adresa,...), ali z navedbo enega 
ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, 
gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika. Po tem pravilniku 
so osebni podatki vsi podatki o fizični osebi, ki kažejo na lastnosti, stanja ali razmerja 
posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi.

Na kratko - vse kar se nanaša na določeno osebo!

Obstajajo še posebne vrste osebnih podatkov, ki pa so podvržene še 

strožjemu varovanju. To so osebni podatki, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, 
politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in 
obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za namene edinstvene 
identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s 
posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenost.

V primeru obdelave posebnih vrst osebnih podatkov se bodo pojavila pomembna 
etična vprašanja in bo njihovo uporabo in obdelavo potrebno še posebej
podrobno utemeljiti.



ETIKA IN GDPR

Pojem obdelave je zelo širok in zajema vsako dejanje ali niz dejanj, ki se 
izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z 
avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, 
strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, 
uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje 
dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Za samo zakonitost obdelave osebnih podatkov morate imeti ustrezno 
podlago, ki je:
- zakon 
- privoljenje posameznika (v pisni obliki). 

V kolikor boste v okviru posameznih projektov obdelovanje posameznih 
vrst osebnih podatkov delili oz. prenašali drugim partnerjem na projektu ali 
zunanjim izvajalcem, morate zagotoviti, da izpolnjujejo vse določbe 
veljavne zakonodaje EU s področja varstva osebnih podatkov. V tem 
primeru, se bodo partnerji šteli kot obdelovalci in se mora z njimi skleniti 
posebna pogodba o obdelovanju osebnih podatkov.



ETIKA IN GDPR

Z vidika GDPR je obvezna tudi priprava Ocene tveganja.

- sistematičnega in obsežnega vrednotenja osebnih vidikov v zvezi s 
posamezniki, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem 
profilov, in je osnova za odločitve, ki imajo pravne učinke v zvezi s 
posameznikom ali nanj na podoben način znatno vplivajo;
- obsežne obdelave posebnih vrst podatkov ali osebnih podatkov v zvezi s 
kazenskimi obsodbami in prekrški, ali 
- obsežnega sistematičnega spremljanja javno dostopnega območja

Projekt ima večje etično tveganje, če vključuje:
- obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov; 
- obdelavo osebnih podatkov o otrocih, ranljivih skupinah ali ljudeh, ki niso 

dali soglasja za sodelovanje v raziskavi; 
- zbiranje podatkov zunaj EU ali prenos osebnih podatkov, zbranih v EU, 

subjektom v državah, ki niso članice EU;
zato se tudi v teh primerih priporoča priprava Ocene tveganja.



ETIKA IN GDPR

Osebni podatki morajo biti varovani z organizacijskimi in tehničnimi 
ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v zaklenjenih omarah, prostori pa varovani 
z ustreznimi tehničnimi ukrepi.
Kadar so nosilci osebnih podatkov, hranjeni izven aktivnih delovnih prostorov oziroma 
izven varovanih prostorov, morajo biti stalno zaklenjeni oziroma zaščiteni z avtoriziranim 
dostopom.

Pri obdelavi osebnih podatkov se mora, v izogib etičnim tveganjem, osebne podatke 

anonimizirati ali vsaj psevdonimizirati. V kolikor so podatki anonimizirani, 

se ne smatrajo več kot osebni podatki po GDPR.
Kadar je treba ohraniti povezavo med raziskovalnimi subjekti in njihovimi osebnimi 
podatki, morate, kadar koli je to mogoče, podatke psevdonimizirati, da bi zaščitili 
zasebnost posameznika.
V nekaterih primerih lahko financer ali drug organ nadzora zahteva, da hranite 
neobdelane podatke za namene revizije, odgovornosti ali celovitosti raziskav. V teh 
primerih je potrebno zagotoviti tehnično varovanje neobdelanih podatkov.



ETIKA IN GDPR

Osebni podatki se morajo hraniti najkrajši možni rok (do konca trajanja 
projekta oz. dokler obstaja možnost revizije).

Za vsak projekt je potrebno pripraviti evidenco dejavnosti obdelave
osebnih podatkov:
- naziv ali ime in kontaktne podatke upravljavca in, kadar obstajajo, 
skupnega upravljavca, predstavnika upravljavca in pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov;
- namene obdelave;
- opis kategorij posameznikov in vrst osebnih podatkov;
- kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, 
vključno z uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah;
- kadar je ustrezno, informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo 
ali mednarodno organizacijo, vključno z identifikacijo te tretje države ali 
mednarodne organizacije;
- kadar je mogoče, predvidene roke za izbris različnih vrst podatkov;
- kadar je mogoče, splošni opis tehničnih in organizacijskih varnostnih 
ukrepov.



ETIKA IN GDPR

Primer soglasja za 
sodelovanje na razgovoru



Predvideni naslednji koraki

Postopek ustanavljanja telesa za etiko in integriteto na 
ZRC SAZU, kakor je predviden v Grounding Actions
projekta GRACE:

1. Interna razprava in študije dobrih praks (2020)

2. Oblikovanje delovnega telesa (2020)

3. Priprava osnutka »policy framework« (2021)

4. Interna razprava o osnutku (2021)

5. Sprejetje načrta in plana implementacije (2021)

6. Ustanovitev telesa za etiko in integriteto in

sprejetje relevantnih internih aktov (2021 ?)



Vprašanja za razpravo

• Izkušnje z vprašanji in praksami etike in 
integritete pri vašem raziskovalnem delu

• Vaše izkušnje z etično presojo projektov

• Kakšne mehanizme, povezane z etiko in 
integriteto bi po vašem mnenju in izkušnjah 
potrebovali na ZRC SAZU?


