
ÎNTREBĂRI FRECVENTE 
 
De ce îl întrebați pe copilul meu despre viața și bunăstarea lui? 
Prin lege, autoritățile locale și partenerii acestora trebuie să planifice serviciile 
adresate copiilor pentru regiunea lor. Pentru a ne asigura că acest lucru este făcut în 
mod eficient, este important să înțelegem starea de bine și nevoile copiilor din 
fiecare regiune.  Furnizorii dvs. locali de servicii vor folosi rezultatele obținute din 
acest sondaj pentru a ajuta la îmbunătățirea serviciilor pentru copii și familii. 
 
Ce i se cere să facă copilului meu? 
Cerem copiilor din clasa a 5-a până la clasa a 12-a să completeze un sondaj online 
referitor la sănătate și starea de bine. Copilul dvs. trebuie să completeze un 
chestionar online în timpul orei, lucru care va dura aproximativ 20-40 minute. Școala 
copilului dvs. va organiza și face aranjamente pentru participarea copiilor. 
 
Aveți voie să solicitați aceste date personale despre sănătatea și starea de 
bine a copilului meu? 
Da, întrucât autoritățile locale sunt obligate prin lege să planifice servicii adresate 
copiilor din regiunea lor, acestea au temeiul legal pentru a întreba copiii despre viața 
și starea lor de bine, pentru a le ajuta în această privință. 
 
Datele personale ale copilului dvs. sunt colectate de către autoritatea locală doar în 
scopuri de cercetare și statistice , pentru realizarea activității derulate din motive 
de interes public. 
 
De ce aveți nevoie de aceste date despre sănătatea și starea de bine a 
copilului meu? 
Avem nevoie de aceste informații despre copilul/copiii dvs. pentru a: 
 

• planifica și elabora politici mai bune în folosul tuturor copiilor și familiilor sau al 
grupurilor speciale 

• înțelege mai bine unii factori care influențează randamentul copiilor 

• utiliza mai bine resursele 

• spori calitatea cercetării în vederea îmbunătățirii vieții oamenilor din Scoția 

• oferi o imagine asupra societății, economiei, muncii și performanței guvernului 
local și central 
 

Va vedea cineva răspunsurile date de copilul meu? 
Nimeni altcineva cu excepția unei mici echipe de analiști și personal informatic de la 
autoritatea dvs. locală nu va vedea răspunsurile date de copilul dvs. Acest personal 
este instruit să păstreze datele în siguranță, confidențiale și anonime. Copilul dvs. nu 
trebuie să-și scrie numele în sondaj.  Răspunsurile copilului dvs. vor fi stocate în 
siguranță de către autoritatea locală, iar școala sau profesorii nu vor vedea 
răspunsurile date de copilul dvs. 
 
Toate informațiile vor fi confidențiale și sigure.  Autoritatea locală nu va publica 
sau pune la dispoziția publicului nicio informație care să permită identificarea 
copilului dvs. și nici nu se vor folosi datele pentru a lua măsuri împotriva copilului 
dvs. ca urmare a informațiilor furnizate de el. 



 
Totuși, dacă analiștii de la autoritatea dvs. locală observă ceva în răspunsurile 
copilului dvs. care poate da motive de îngrijorare, ei pot să ia măsuri pentru a-l ajuta 
pe copil.  Aceasta ar fi singura dată când identitatea copilului dvs. ar fi căutată într-o 
bază de date separată care conține numele copilului împreună cu Numărul Scoțian 
al Candidatului și la care autoritatea locală are, de asemenea, acces.  Acest lucru nu 
se întâmplă foarte des, așadar este puțin probabil ca cineva să vă contacteze pe 
dvs. sau pe copilul dvs. 
 
Despre ce subiecte va fi întrebat copilul meu în sondaj? 
Copilului dvs. i se vor pune întrebări care acoperă o gamă largă de subiecte, cum ar 
fi: 
 

• Atitudinea copilului dvs. la școală 

• Percepția copilului dvs. în materie de realizări 

• Percepția copilului dvs. în ceea ce privește presiunea exercitată de activitățile 
școlare 

• Activitatea fizică a copilului dvs. 

• Obiceiurile alimentare ale copilului dvs. 

• Sănătatea copilului dvs. în general 

• Starea de bine copilului dvs. în general (gradul de satisfacție în viață) 

• Sănătatea mentală a copilului dvs. (de la clasa a 6-a în sus) 

• Starea de sănătate fizică sau mentală a copilului dvs. 

• Modelul de somn al copilului dvs. 

• Sentimentul de discriminare al copilului dvs. 

• Relația copilului dvs. cu colegii 

• Percepția de sine a copilului dvs. (imaginea care o are despre corpul său) 

• Experiența online și pe rețelele de socializare a copilului dvs. 

• Relațiile copilului dvs. cu familia / mediul 

• Relațiile copilului dvs. cu părinții/îngrijitorii 

• Reziliența copilului dvs. 

• Implicarea copilului dvs. în luarea deciziilor 

• Consumul de alcool al copilului dvs. (de la clasa a 6-a în sus) 

• Consumul de tutun al copilului dvs. (de la clasa a 6-a în sus) 

• Consumul de droguri al copilului dvs. (de la clasa a 8-a în sus) 

• Implicarea copilului dvs. în activități pozitive 

• Responsabilitățile familiale ale copilului dvs. 

• Expriența copilului dvs. în materie de bullying (comportamente agresive) 

• Aspirațiile și planurile legate de carieră ale copilului dvs. 

• Relațiile și sănătatea sexuală a copilului dvs. (de la clasa a 8-a în sus) 

• Comportamentul sedentar al copilului dvs. 

• Percepția copilului dvs. în ceea ce privește locurile în care se poate juca 
 

Mai multe informații despre colectarea acestor date se găsesc aici: 
<insert link to LA HWB Census website> și pe pagina de web a guvernului 
scoțian:  https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/ 
  

https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/


Informațiile despre sănătatea și starea de bine a copilului meu vor fi partajate 
cu alte persoane? 
Da, răspunsurile copilului dvs. vor fi partajate cu analiștii din Guvernul scoțian 
folosind sisteme de transfer sigure. Aceste informații sunt partajate pentru ca 
Guvernul scoțian să le utilizeze pentru a dezvolta și monitoriza politici naționale, a 
viza și oferi resurse și pentru a oferi Parlamentului, miniștrilor și comunității informații 
legate de viața și bunăstarea copiilor și tinerilor.  Copilul dvs. nu va fi identificat 
niciodată din constatările publicate. 
 
Guvernul scoțian va partaja cu alte persoane informațiile despre sănătatea și 
starea de bine a copilului meu? 
Guvernul scoțian poate partaja mai departe aceste date despre copilul dvs. cu alte 
organizații și alți cercetători autorizați. Totuși, accesul la date va fi acordat doar după 
ce acestea au fost revizuite temeinic și aprobate în baza propriilor proceduri privind 
accesul la date și vor fi partajate doar în scopuri statistice și de cercetare.  
Copilul dvs. nu va fi identificat niciodată din constatările publicate. 
 
Partajarea sau corelarea datelor despre copilul/copiii dvs. se va face doar sub 
control strict și cu respectarea politicii referioare la date și a Recomandărilor 
naționale privind corelarea datelor.  Drepturile dvs. vor fi respectate în permanență, 
conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și altor legi în 
vigoare.  Copilul dvs. nu va fi identificat niciodată din constatările publicate, ca 
urmare a datelor corelate. 
 
Puteți afla mai multe dacă accesați pagina de web a Guvernului scoțian 
https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/ 
 
Cum stocați datele despre sănătatea și starea de bine a copilului meu? 
Stocarea acestor date despre copilul dvs. la autoritatea locală este gestionată în 
mod eficient de <insert information>. 
 
Cât timp veți păstra datele despre sănătatea și starea de bine a copilului meu? 
Datele colectate despre copilul dvs. la autoritatea locală sunt gestionate eficient prin 
sisteme sigure de pe servere sigure și sunt utilizate ca o resursă corporativă 
valoroasă, sub rezerva restricțiilor privind confidențialitatea.  
 
Datele personale pe care le avem despre copilul dvs. vor fi stocate pe perioade mai 
lungi de timp, deoarece datele vor fi procesate doar în scopuri de arhivare de interes 
public, de cercetare științifică sau istorică sau statistice și se supun aplicării 
măsurilor tehnice și organizaționale adecvate impuse prin GDPR, în vederea 
protejării drepturilor și libertăților individuale. 
 
Răspunsurile date de copilul meu vor afecta serviciile de care beneficiază? 
Nu. Răspunsurile date de copilul dvs. vor fi combinate cu cele ale altor copii pentru a 
obține rezumate statistice care, la rândul lor, vor ajuta la planificarea serviciilor în 
viitor.   
 
  

http://www.gov.scot/Topics/Statistics/datalinkageframework
https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/


Copilul meu trebuie să participe? 
Nu. Ține de dvs. și de copilul dvs. dacă decideți să participați.  Puteți refuza să 
participați prin completarea și returnarea foii incluse pe lângă această scrisoare către 
școala copilului dvs.  Copilul dvs. poate spune oricând profesorului său că nu 
dorește să participe.  Neparticiparea nu va afecta educația copilului dvs. sau 
serviciile folosite. 
 
Care sunt drepturile mele individuale? 
GDPR vă oferă dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale ale copilului dvs.  
Totuși, dacă prelucrarea datelor personale se face în scopuri de cercetare științifică 
sau istorică sau statistice, aceste drepturi de opoziție sunt mai limitate. 
 
Pot să mă opun prelucrării datelor despre sănătatea și starea de bine a 
copilului meu? 
Nu. Dacă copilul dvs. participă la sondaj, atunci nu aveți dreptul de a vă opune 
prelucrării datelor personale ale copilului dvs., deoarece prelucrarea acestor date 
statistice este necesară pentru realizarea unei activități derulate în interes public. 
   
Pot solicita ștergerea datelor despre sănătatea și starea de bine a copilului 
meu? 
Nu. Dacă copilul dvs. participă la sondaj, deoarece prelucrarea acestor date 
statistice este necesară pentru realizarea unei activități derulate în interes public, nu 
trebuie să ștergem datele dvs. personale, pentru că trebuie să le păstrăm în acest 
scop.   
 
Pot să văd ce date aveți despre sănătatea și starea de bine a copilului meu? 
Nu. Dacă copilul dvs. participă la sondaj, având în vedere că datele pe care le vom 
procesa sunt colectate legal și prelucrate în scop de cercetare, statistic și de 
arhivare în interes public, și că rezultatele cercetării sau statisticile rezultate nu sunt 
făcute publice într-un mod care duce la identificarea copilului dvs., nu aveți dreptul 
de a solicita accesul la datele pe care le avem despre copilul dvs. 
 
Cum pot să aflu mai multe? 
Găsiți mai multe informații despre acest sondaj pe <insert link to LA HWB Census 
website> și pe pagina de web a Guvernului scoțian:  
https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/.   
 
Dacă aveți alte întrebări, vă rugăm să contactați <insert contact details> 
 
Ce se întâmplă dacă am îngrijorări? 
Ofițerul responsabil cu protecția datelor pentru aceste date este <insert contact 
details>.  
 
Dacă aveți îngrijorări legate de colectarea acestor date, vă rugăm să contactați 
<insert contact details> 
 

• sau să ne scrieți la: <insert contact details> 
 
Plângerile pot fi adresate către Information Commissioners Office la 
casework@ico.org.uk. 

https://www.gov.scot/publications/health-and-wellbeing-census-2/
mailto:casework@ico.org.uk

