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Szanowny Pacjencie! 

 

Serdecznie zapraszamy Cię do badania poświęconemu analizie czynników wpływających na 

trudności ze zmianą masy ciała. Są one prowadzone przez pracowników Instytutu Psychologii 

Uniwersytetu Śląskiego. Twoja obecność w gabinecie i wsparcie dietetyka pokazują, że jest to 

niełatwe zadanie do wykonania. Chcielibyśmy wesprzeć Was w Waszej współpracy i ofiarować Wam 

w zamian za pomoc przy badaniu nasz e-book poświęcony psychologicznym aspektom zmiany 

nawyków żywieniowych - czyli jak w praktyce zacząć zdrowiej jeść, co może nam pomóc i jak to 

zrobić skutecznie, ale przede wszystkim długofalowo. Badanie składa się z 5 kwestionariuszy 

w wersji online. Prosimy Cię o ich wypełnienie. Na swój adres e-mail otrzymasz od dietetyka link do 

badania z dokładnymi instrukcjami. Informacje dotyczące poszczególnych kwestionariuszy są 

wyjaśnione na poszczególnych stronach. Czas badania wynosi około 30 minut. Dodatkowo 

chcielibyśmy prosić o udostępnienie Twoich pomiarów dotyczących składu masy ciała. Badanie jest 

w pełni dobrowolne i anonimowe – możesz wycofać się na każdym etapie. Twoje dane będą 

przetwarzane wyłącznie na potrzeby badania. Zarejestrowane informacje są poufne, na formularzach 

nie ma Twojego nazwiska, tylko Twój numer, który identyfikuje Ciebie i nikogo innego – będzie on 

dostępny badaczowi. Twoje wyniki nie będą miały wpływu na Twój proces dietetyczny, nawet jeśli 

wycofasz się z badania. Nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, wszystkie pytania odnieś do swojej 

bieżącej sytuacji. Badanie spełnia także wszelkie kryteria etyczne. W razie Twoich pytań lub chęci 

poznania wyników badania prosimy o kontakt z badaczami (jagoda.rozycka@us.edu.pl). Bardzo 

dziękujemy za pomoc! Biorąc udział w badaniu wyrażasz dobrowolną i świadomą zgodę na 

uczestnictwo. 

 

________________________________ 

Podpis zgody pacjenta 

Identyfikator pacjenta:  

Pierwsza i ostatnia litera imienia (np. Anna to AA) 

Pierwsza i ostatnia litera nazwiska (np. Kowalska to KA) 

Z pełnej daty urodzenia (np. 03051980 jako 03.05.1980) – druga cyfra i ostatnia (3 i 0).) 

mailto:jagoda.rozycka@us.edu.pl
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (RODO) 

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Śląski (Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice) 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@us.edu.pl 

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

Wydział Nauk Społecznych 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 

Uniwersytetu Śląskiego. 

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 07.2022 r. albo do czasu wycofania zgody. 

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. 

 

______________________________________ 


