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Informacja o uczestniku i oświadczenie o wyrażeniu zgody 

na udział w badaniu w ramach programu DigitUS

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody dla

Rodziców/uprawnionych opiekunów

- wersja dokumentu dla szkoły -

Ja 

(imię i nazwisko uprawnionych opiekunów drukowanymi literami)

Zostałem/am poinformowany/a  na piśmie  o badaniu w ramach projektu  DigitUS i o

przebiegu  badania.  Wyrażam dobrowolną  zgodę  na  gromadzenie  i  przetwarzanie

moich  danych  osobowych  oraz  danych  mojego  dziecka.  Zostałem/am  w  pełni

poinformowany/a  i  miałem/am  możliwość  zadawania  pytań.  Zostałem/am  także

poinformowany/a  o  konsekwencjach  cofnięcia  mojej  zgody,  zgodnie  z

prawodawstwem  o  ochronie  danych  osobowych.  Otrzymałem/am  pisemną

informację  i  zgodę.  Jeżeli  miałem/am pytania  dotyczące  planowanego  badania  to

kierownictwo  projektu  udzieliło  mi  na  nie  kompletnej  i  w  pełni  satysfakcjonującej

odpowiedzi. 

Wyrażam  zgodę  na  opisane  gromadzenie  i  przetwarzanie  danych.  Zapisywanie  i

gromadzenie danych w projekcie DigitUS odbywa się za pomocą wygenerowanego

tokenu,  bez  podawania  imienia  i  nazwiska  mojego  dziecka.  Na podstawie  danych

osobowych mojego dziecka generowany jest jednokierunkowo zaszyfrowany token,

w  taki  sposób,  że  dane  osobowe  nie  będą  musiały  być  przy  tym  zapisane.  Moje

dziecko otrzyma arkusz informacyjny wraz z tokenem, który mogę wykorzystać do

zagwarantowanego  prawa  do  odstąpienia  od  umowy,  zgodnie  z  RODO (Ogólnym

rozporządzeniem  o  ochronie  danych).  Dane  mojego  dziecka  zostaną

zanonimizowane  po  upływie  terminów  opisanych  w  informacji  dla  uczestników

projektu.  Poprzez  to  nie  będzie  już  możliwym,  aby  ktokolwiek  mógł  skojarzyć

zebrane dane z nazwiskiem mojego dziecka. 

Zgodę  na  przechowywanie  lub  zapisanie  danych  mogę w każdym czasie  wycofać

bez  żadnych  negatywnych  skutków  dla  mnie  lub  dla  mojego  dziecka.  W  każdej

chwili mogę zażądać usunięcia wszystkich danych dotyczących mojego dziecka lub

mnie, o ile nie zostały one jeszcze zanonimizowane.  

Zgadzam  się  na  wykorzystanie  moich,  całkowicie  zanonimizowanych  danych  z

kwestionariusza,  do celów badawczych.  W związku z tym będą one udostępniane

publicznie za pomocą internetowej bazy danych. 
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Miałem/am  wystarczająco  dużo  czasu  na  podjęcie  decyzji.  Moje  dziecko  jest

gotowe  do  udziału  w  wyżej  wymienionym  studium.  Wiem,  że  uczestnictwo  w

badaniu  jest  dobrowolne  i  mogę  zakończyć  je  w  każdej  chwili  bez  podania

przyczyn. Nie wynikną z tego żadne negatywne konsekwencje. 

Otrzymałem/am  egzemplarz  informacji  udziału  w  badaniu  i  egzemplarz

oświadczenia o wyrażeniu zgody. Informacja o uczestnictwie jest częścią niniejszej

deklaracji.

Miejsce, data

i podpis uprawnionego opiekuna imię i nazwisko uprawnionego opiekuna drukowanymi 

literami

Podpisane  oświadczenie  o  zgodzie  będzie  zebrane  przez  szkołę  i  tam

przechowywane.  Po  upływie  1  roku  Państwa  deklaracja  o  wyrażeniu  zgody

zostanie wybrakowana przez dyrekcję szkoły.
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