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Karta informacyjna dla uczestników badania 

 
Tytuł badania: Poglądy i postawa pszczelarzy, decyzje podejmowane w 

prowadzonej gospodarce pasiecznej, efektywność i determinanty produkcji  
 

Szanowni Państwo! 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w badaniu, którego szczegółowy cel 
przedstawiamy poniżej. Przed podjęciem decyzji o wzięciu udziału w badaniu prosimy 
o uważne przeczytanie całej niniejszej karty informacyjnej. Jeśli mają Państwo 
jakiekolwiek pytania lub wątpliwości prosimy o omówienie ich z osobą ankietującą lub 
z inną osobą wskazaną na liście osób do kontaktu w skierowanej do Państwa 
korespondencji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

Ten proces postępowania podczas realizacji badań kwestionariuszowych nazywany 
jest „świadomą zgodą”. Po podjęciu decyzji o wzięciu udziału w badaniu, zostaną 
Państwo poproszeni o podpisanie formularza zgody. 

 

1 OPIS I CEL BADANIA 

Niniejsze badanie kwestionariuszowe, koordynowane przez Katedrę Ekonomii 
Rolnictwa Uniwersytetu Gandawskiego z Belgii (Department of Agricultural Economics 
of Ghent University) dotyczy społeczno-ekonomicznych aspektów pszczelarstwa w 
Unii Europejskiej. Badanie prowadzone jest w ramach międzynarodowego projektu 
naukowego pt. „Wsparcie pszczelarstwa przy pomocy cyfrowego systemu doradczego 
(B-GOOD)” („Giving Beekeeping Guidance By Computational-Assisted Decision 
Making (B-GOOD)”; https://b-good-project.eu/), który ma na celu wspieranie rozwoju 
nowoczesnego pszczelarstwa poprzez wykorzystanie najnowszych zdobyczy wiedzy 
naukowej i techniki. Z polskiej strony w projekcie uczestniczy Uniwersytet Jagielloński 
w Krakowie. 

Prosimy o poświęcenie około 25 minut na wypełnienie kwestionariusza. Wszystkie 
niezbędne dokumenty (formularz „świadomej zgody”, arkusz informacyjny oraz 
kwestionariusz) otrzymają państwo drogą elektroniczną. Prowadzący badanie będą 
prosili Państwa o przesłanie, również droga elektroniczną, podpisanej kopii formularza 
„świadomej zgody”. 

Niniejsze badanie zostało ocenione i zaaprobowane przez Komisję Etyki Szpitala i 
Uniwersytetu Gandawskiego (Ethics Committee of University Hospital Ghent and 
University Ghent). Badanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi dobrej praktyki 
klinicznej (ICH/GCP) oraz Deklaracją Helsińską, napisaną w celu ochrony osób 
biorących udział w badaniach klinicznych. 

Gromadzenie danych odbywa się pod nadzorem Profesora Wima Verbeke, 
reprezentującego Uniwersytet Gandawski. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania 
dotyczące badania, prosimy kierować je bezpośrednio do Profesora Wima Verbeke, 
wim.verbeke@ugent.be. 
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2 ZGODA I ODMOWA 

Państwa udział w badaniu jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. W każdej chwili 
mogą Państwo odmówić wypełnienia kwestionariusza oraz zrezygnować z udziału w 
badaniu bez podawania przyczyny. 

3 KORZYŚCI 

Udział w badaniu nie zapewni Państwu korzyści finansowych, jednakże wiedza 
uzyskana dzięki temu badaniu pomoże w realizacji projektu badawczego B-GOOD. 
Przyczyni się również do opracowania lepszych, niż obecne, praktyk pszczelarskich; 
wytycznych, przepisów i prawa w zakresie pszczelarstwa; a także modeli biznesowych 
promujących pszczelarstwo w krajach Unii Europejskiej. 

4 KOSZTY 

Udział w badaniu nie jest związany z żadnymi kosztami, poza czasem spędzonym na 
wypełnianiu kwestionariusza. Nie oferujemy też żadnych korzyści finansowych. 

5 POUFNOŚĆ 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych 
(rozporządzenie 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), Państwa prywatność 
będzie respektowana. 

Po wyrażeniu zgody na udział w niniejszym kwestionariuszu, Państwa dane będą 
przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem badania. Takie przetwarzanie danych jest 
przewidziane prawem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), e) lub f) oraz art. 9 ust. 2 lit. j) 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wspomnianego wyżej. 

Wszystkie informacje zebrane podczas tego badania są anonimowe. Badanie odbywa 
się za pośrednictwem kwestionariusza. 

Dalszej analizie podlegać będą wyłącznie dane anonimowe. Wszelka dokumentacja 
powstała w trakcie badania, jak również sprawozdania i publikacje odnoszące się do 
wyników badania będą opierały się wyłącznie na danych anonimowych. Zarówno dane 
osobowe, jak i dane dotyczące Państwa poglądów i opinii na temat pszczelarstwa w 
Unii Europejskiej będą przetwarzane i przechowywane przez co najmniej 20 lat. 
Administratorem danych jest Uniwersytet Gandawski, któremu podlega główny 
wykonawca badania. 

W kontekście ochrony danych, zgromadzone w trakcie badania zanonimizowane dane 
mogą stać się publicznie dostępne po zakończeniu badania. Oznacza to, że wszelkie 
zainteresowane strony mogą mieć dostęp do podanych przez Państwa w 
kwestionariuszu zanonimizowanych informacji, jak również mogą je przetwarzać i/lub 
analizować w sposób bardziej szczegółowy po zakończeniu badania. 

Na Państwa życzenie inspektor ochrony danych osobowych Uniwersytetu 
Gandawskiego (dr Hanne Elsen) może udzielić dalszych informacji dotyczących 
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ochrony Państwa danych osobowych. W tym przypadku prosimy o kontakt z 
privacy@ugent.be. 

Przedstawiciele organów finansujących projekt, audytorzy, komitet etyki i właściwe 
organy mogą mieć bezpośredni dostęp do Państwa danych (z obowiązkiem 
zachowania tajemnicy zawodowej) na odpowiedzialność badacza (lub jednego z jego 
pracowników) w celu weryfikacji procedur badawczych i/lub danych, bez naruszania 
ich poufności. Jest to możliwe tylko w granicach obowiązującego prawa. Podpisując 
niniejszy formularz zgody i po otrzymaniu wstępnych wyjaśnień, wyrażają Państwo 
zgodę na ten dostęp. 

Uczestnik badania ma prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych do Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

Organ ochrony danych (OOD) 
Rue de la Presse 35 - 1000 Bruksela 
Tel: +32 2 274 48 00 
E-mail: contact@apd-gba.be 
Strona internetowa: www.dataprotectionauthority.be 


