
 

 

 

 

 

 

 

Badania dotyczące wczesnego rozpoznawania dysleksji rozwojowej (z zastosowaniem testów mierzących 

zdolności poznawcze i umiejętności związane z nauką czytania i pisania, a także rezonansu magnetycznego) są 

realizowane w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN pod kierunkiem prof. dr hab. Anny 

Grabowskiej w ramach projektu badawczego „W poszukiwaniu przyczyn dysleksji: wieloaspektowe badania 

zaburzeń poznawczych i ich mózgowych korelatów”. Badania są finansowane z grantu Narodowego Centrum 

Nauki (numer grantu 2014/14/A/HS6/00294). 
 

Zapoznałam/em  się z informacjami dotyczącymi badań i rozumiem, że wykorzystywane w nich będą testy 

psychologiczne oraz rezonans magnetyczny. Wyrażam zgodę na uczestnictwo w badaniach mojego 

dziecka  ....................................................................……          urodzonego ....................................................... 

                   (imię i nazwisko)                                          (dzień  / miesiąc / rok) 

 

____________________________    ___________________________________ 

data        podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 

 

____________________________    ___________________________________ 

adres e-mail         numer telefonu 

 
Do niniejszej zgody dołączam wypełnioną ankietę kwalifikującą dziecko do badania. 
 

 

                                                                       _____________________________________      

                                                                                                   podpis 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych, w tym nagrywanie 

głosu, mojego dziecka  ....................................................  w celu badań naukowych, w tym analiz i publikacji,  

przeprowadzanie testów psychologicznych oraz badania w rezonansie magnetycznym,w projekcie badawczym: 

„ W poszukiwaniu przyczyn dysleksji: wieloaspektowe badania zaburzeń́ poznawczych i ich mózgowych 

korelatów” w związku z realizacją zadań statutowych Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 

PAN, wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w badaniu.  
Przez podpisanie tego dokumentu potwierdzam również, że zapoznałam/em się z Klauzulą Informacyjną (na 

str. 2)  dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych.  

 

 

......................................................................................................................................... 
Imię i nazwisko (drukowanymi literami)                                          data  /  podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

FORMULARZ WYRAŻENIA 
ZGODY NA UDZIAŁ  

W BADANIU NAUKOWYM 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą 

w Warszawie  przy ulicy Pasteura 3. 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@nencki.gov.pl. 

 

1.Dane osobowe są zbierane i będą przetwarzane w celu badań naukowych prowadzonych przez Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (IBD-PAN) na podstawie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody 

- art.9 ust.2 lit. a, j  oraz art.8 ust.1 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 (RODO)) oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).  

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 

badaniu. 

3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: upoważnionym pracownikom Instytutu 

Biologii Doświadczalnej PAN oraz w zakresie rozliczeń finansowych, właściwemu urzędowi skarbowemu. 

Dane osobowe anonimizowane (pozbawione cech identyfikujących osobę) będą udostępniane innym instytutom 

badawczym w kraju i za granicą..                                                                                                                                                                     

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego lub do organizacji międzynarodowych. 

Państwem Trzecim określane jest państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.                                                                                                                       

5.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji projektu badawczego tj do 

końca 2022 r. albo do czasu wycofania zgody, a w zakresie rozliczeń finansowych przez okres i w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.                                                                                                                                                    

6. Prowadzone badanie ma charakter poufny - gromadzone dane doświadczalne będą podlegały 

pseudoanonimizacji – wszystkie formularze, ankiety i pliki komputerowe z danymi doświadczalnymi będą 

nazywane anonimowym kodem przydzielonym losowo osobie badanej, dostęp do pełnych danych mają 

wyłącznie pracownicy Administratora danych posiadający upoważnienia do przetwarzania danych osobowych  

i zobowiązani do zachowania poufności.                                                                                                                                                          

7.Przysługuje Pani/Panu: 

- Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich 

sprostowania, jeśli są nieprawidłowe, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (jeśli będzie miało 

zastosowanie), a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (jeśli będzie miało zastosowanie) oraz 

prawo do przenoszenia danych (jeśli to będzie technicznie możliwe).                                                                        

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. 
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