
Świadoma zgoda na udział w wywiadzie

Ja niżej podpisany/podpisana/podpisane wyrażam zgodę na udział w wywiadzie na temat Młodzieżowego
Strajku Klimatycznego pt. “Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) - tożsamość zbuntowanych w dobie
katastrofy klimatycznej” w ramach projektu pt. “Energia przyszłości - badanie opinii członków/członków
Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce”. Zarówno cel projektu, jak i temat wywiadu zostały mi
przedstawione w sposób zrozumiały.

W szczególności wyrażam zgodę na nagrywanie rozmowy oraz przetwarzanie danych uzyskanych w
trakcie wywiadu, tj. przechowywanie i analizę przekazanych przeze mnie informacji, wyłącznie w celach
naukowych i pod warunkiem zachowania mojej anonimowości. Udzielam wykonawcom projektu zgody na
cytowanie oraz parafrazowanie moich wypowiedzi oraz zgadzam się na użycie materiału z wywiadu w
celach naukowych, publikacyjnych i edukacyjnych.

Jestem świadomy/świadoma/świadome, że mój udział w wywiadzie jest dobrowolny oraz nie wiąże się z
żadnymi korzyściami finansowymi. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w każdej chwili przerwać rozmowę
lub odmówić odpowiedzi na dowolne pytania, bez podania powodu. Rozumiem także, że w mogę zadawać
pytania prowadzącemu badanie i przysługuje mi możliwość otrzymania odpowiedzi na te pytania. W
każdej chwili mogę również wycofać zgodę na nagranie, wówczas zostanie ono w mojej obecności
skasowane przez osobę prowadzącą wywiad.

[Podpis osoby uczestniczącej  (osoba pełnoletnia)
Podpis osoby opiekujacej (osoba niepełnoletnia)]

[Miejsce], [Data]

we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie:



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
osoby uczestniczącej badania naukowego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków, pokój
nr 27. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
2. Twoje dane osobowe, [jeśli dotyczy wpisać: oraz dane szczególnej kategorii], przetwarzane będą w
celu:

- rekrutacji do badania naukowego pt. “Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK)- tożsamość
zbuntowanych w dobie katastrofy klimatycznej” ramach projektu pt. “Energia przyszłości -
badanie opinii członków/członków Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce”.

- udostępniania członkom grupy badawczej;
- do realizacji procedur opisanych w Informacji dla uczestnika/uczesciczni/uczestnicza badania;
- do badań naukowych prowadzonych w przyszłości będących/nie będących kontynuacją ww.

projektu;
- do współdzielenia w celach naukowych z innymi badaczami w tej samej Jednostce/ z innej

Jednostki
- archiwizacji;
- spełnienia wymogów prawnych i regulacyjnych, w tym wymogów dotyczących udostępniania
- potwierdzenia prawidłowego przebiegu badania i rzetelności badań.

na podstawie pisemnej zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) i art. 9 ust. 2, lit. a) RODO.
3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału w ww. badaniu.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: brak możliwości wzięcia udziału w niniejszym
badaniu
4. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane.
5.Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar
Gospodarczy)/do organizacji międzynarodowych.
6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od daty zakończenia realizacji projektu pt.
“Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK)- tożsamość zbuntowanych w dobie katastrofy klimatycznej”. w
celach archiwizacyjnych przez okres prawem przewidziany; do czasu odwołania zgody (chyba że dalsze
przechowywanie danych jest obowiązkiem prawnym);
7. Posiadasz prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach
przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo
do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne
dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo
do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w
przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
8. Posiadasz również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
magdalena.klarenbach@doctoral.uj.edu.pl pocztą tradycyjna na adres Uniwersytet Jagielloński, ul.
Gołębia 24, 31-007 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia
24, 31-007 Kraków. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w projekcie.
we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie:

mailto:magdalena.klarenbach@doctoral.uj.edu.pl


9. Twoje dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
10. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Potwierdzam, że zapoznałem(-am, -ło) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

…………………………………………………………………

miejscowość, data, czytelny podpis

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie [imię i nazwisko, miasto
zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,] …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w celu realizacji projektu badawczego pt “Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK)- tożsamość
zbuntowanych w dobie katastrofy klimatycznej” oraz realizacji badań naukowych w przyszłości i
archiwizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną
dołączoną do mojej zgody.

……………………………………………………………………………….

miejscowość, data, czytelny podpis

we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie:


