
Warszawa, 31 sierpnia 2017 r. 

 

 

Szanowni Państwo! 

 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa dzieci do udziału w badaniu Kreatywność 2017. Ten projekt 

badawczy prowadzony jest w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej 

w Warszawie, a jego realizacja finansowana jest z grantu Narodowego Centrum Nauki. Więcej 

informacji na temat projektu znajduje się na stronie internetowej www.kreatywnosc2017.pl. 

Celem badania jest poznanie uwarunkowań osiągnięć szkolnych i kreatywności uczniów 

reformowanych szkół podstawowych (klas VI-VIII) oraz gimnazjów (klas I-III). W szczególności 

interesuje nas rola twórczego myślenia dla uczenia się i przełamywania schematów w szkolnej 

edukacji. Całość badania zajmuje maksymalnie 3 lekcje. W wylosowanych szkołach 

podstawowych badane są trzy klasy siódme, zaś w wylosowanych gimnazjach trzy klasy drugie. 

Realizując projekt będziemy wracać do szkół kilkukrotnie w latach 2017-2019, aby obserwować 

zmiany, jakie w nich zachodzą. 

Za realizację badań w szkołach odpowiedzialna jest firma Danae. Zapewniamy o poufności 

uzyskanych danych – wyniki badania zostaną opracowane w sposób uniemożliwiający 

identyfikację dzieci. Uczniowie, którzy wyrażą zainteresowanie otrzymaniem wyników 

uzyskanych w badaniu, zostaną poproszeni o przekazanie adresu e-mail, na który wysłany 

zostanie zindywidualizowany raport.  

Podczas realizacji będziemy przestrzegać postanowień Ustawy o ochronie danych osobowych 

oraz Kodeksu Cywilnego, stąd prosimy o wyrażenie zgody na udział dziecka w badaniu, 

a także zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji 

niniejszego badania. Jednocześnie zapewniamy, że dane uczniów nie będą nikomu 

przekazywane, a ich administratorem będzie Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Wszystkie informacje związane z przetwarzaniem danych szczegółowo opisaliśmy na odwrocie 

niniejszego listu.  

Za uczestnictwo w badaniu przewidziane są dla szkoły liczne gratyfikacje, m.in. udział 

w seminariach i szkoleniach dla kadry pedagogicznej, doskonalących kwalifikacje zawodowe 

nauczycieli. Nauczyciele otrzymają również dostęp do materiałów, które pomogą im 

skuteczniej nauczać i rozwijać kreatywność uczniów.  

Dyrekcja Państwa szkoły wyraziła już zgodę na udział w badaniu, ale aby mogło się ono odbyć, 

niezbędna jest również Państwa zgoda. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o podpisanie 

formularza zgody (znajdującego się na drugiej stronie) na udział dzieci w projekcie oraz 

przekazanie go – za pośrednictwem dzieci – wychowawcom. 

Serdecznie dziękujemy za wyrażenie zgody na udział w badaniu. 

     Z poważaniem,  

Zespół badawczy Danae 

Kierownik badania 



ZGODA 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY BADANIA  

PN. KREATYWNE UCZENIE SIĘ W WARUNKACH PRZEOBRAŻEŃ SYSTEMU SZKOLNEGO 

W związku wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 

ze zm.) oraz 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 przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. oraz w związku z celami Akademii Pedagogiki 

Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa) prosimy o uważne 

zapoznanie się z treścią poniższej informacji oraz oświadczenia i w przypadku jego akceptacji o jego wypełnienie i podpisanie.  

Informacja  

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r wymagana dla ważności 

zgody po wejściu w życie Rozporządzenia tj. od dnia 25 maja 2018 r. 

1. Administratorem zbieranych danych osobowych jest: 

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, uczelnia publiczna działająca na podstawie ustawy 

z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

2 kwietnia 1976 r. w sprawie przekształcenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Wyższą 

Szkołę Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Dz.U. nr 15 poz. 93), oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2000 r. o nadaniu 

Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nazwy „Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej” (ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa; email: pg@aps.edu.pl; tel. 22 589-36-00 wew. 3234) 

Podmiotem zbierającym i przetwarzającym dane na potrzeby badania, z upoważnienia Administratora jest: 

Danae Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szarotki 10/16 02-609 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000495453, w sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się numerami: NIP 8212640180 oraz REGON 147073210. 

2. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna ich przetwarzania 

Zbierane dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji badania finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki 

pt. Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu 

przeprowadzenia kolejnych edycji badania natomiast wszelkie analizy będą przeprowadzane wyłącznie na zbiorze 

zanonimizowanym. 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osób, których dane te dotyczą wyrażana przez ich przedstawicieli 

ustawowych, opiekunów prawnych. 

3. Odbiorcami zbieranych danych będzie wyłącznie ich Administrator - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie.  

4. Zebrane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia realizacji badania tj. do końca marca 2022 r.  

Po upływie tego terminu dane zostaną usunięte. 

5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

a. żądania sprostowania danych; 

b. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania; 

c. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez podawania przyczyn. 

Cofnięcie zgody po jej wyrażeniu nie wpływa jednakże na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało 

miejsce do chwili cofnięcia zgody; 

d. wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, jeżeli twierdzi, iż przetwarzanie danych 

osobowych jej dotyczące narusza przepisy Rozporządzenia przywołanego na wstępie. Skargę należy wnieść do: 

Generalny Inspektor Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

 

6. Podanie danych, o które prosimy jest całkowicie dobrowolne i nie wiąże się z istnieniem jakiegokolwiek wymogu czy 

obowiązku w tym zakresie. Odmowa ich podania, nie będzie rodzić żadnych negatywnych konsekwencji. 

7. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych (od 25 maja 2018 r.):  

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa 

Pan Piotr Grzybowski, tel. 22 589-36-00 wew. 3234, email: pg@aps.edu.pl 

Niezależnie od zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora dane kontaktowe pozostają aktualne dla każdego innego 

powoływanego Inspektora. 

 

 

OŚWIADCZENIE O ZGODZIE NA UDZIAŁ W BADANIU I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA 

Działając jako przedstawiciel ustawowy i opiekun prawny, którego nie pozbawiono prawa opieki nad: 

Imię i nazwisko dziecka:  

zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych tj. z dnia 26 

czerwca 2014 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka 

(imienia/nazwiska/adresu poczty elektronicznej) przez Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, uczelnia publiczna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2016 r. poz. 1842 ze zm.) ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, 

na potrzeby związane z prowadzeniem badania finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. 

Kreatywne uczenie się w warunkach przeobrażeń systemu szkolnego. realizowanego na rzecz Akademii 

Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej przez Danae Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 

Ponadto oświadczam, że mam wiedzę o przysługującymi mi prawie dostępu do treści danych 

przetwarzanych przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz o przysługującym mi 

prawie do ich poprawiania. Zrozumiała dla mnie jest także informacja o uprawnieniach przysługujących 

osobie, której zbierane dane dotyczą, po dniu 25 maja 2018 r. tj. po dniu wejścia w życie przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Wyrażona przeze mnie zgoda upoważnia Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

w szczególności do:  

• przechowywanie danych osobowych w postaci elektronicznej (zapis komputerowy) 

• kontaktowania się w celu prowadzenia kolejnych etapów badań 

• przetwarzania danych do marca 2022 r. 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem(am) poinformowany(a), że: 

• Administratorem danych osobowych jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 

uczelnia publiczna z siedzibą w Warszawie. 

• dane osobowe nie będą wykorzystane do innych celów niż wskazany powyżej, a wyniki badań 

publikowane będą w sposób wykluczający identyfikację poszczególnych osób objętych badaniem.  

• dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom. 

• niniejsze oświadczenie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych z mojej strony. 

• pełen zakres uprawnień związanych z przetwarzanymi danymi, wynikających z przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016, 

obowiązujących od dnia 25 maja 2018 r. został mi przedstawiony w Informacji stanowiącej element 

niniejszej zgody; 

Mając na uwadze powyższe wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka oraz 

oświadczam, iż w momencie składania niniejszego oświadczenia przysługują mi prawo opieki na dzieckiem 

i jestem jego przedstawicielem ustawowym. 

 

     

 
Miejscowość, data  Imię i nazwisko opiekuna prawnego dziecka  

 
Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego  
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