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Finansowanie: 

    Konstantynów Łódzki, dn. 20.09.2022 r. (aktualizacja z dn. 21.10.2022 r.) 
 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Innowacyjnej 9/11 (kod pocztowy 95-
050), wpisane do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000171789, NIP 728-19-19-068, REGON 471342017 

 
ogłasza otwarty nabór Uczestników Badań Naukowych pt.:  

„Zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Miasta Łodzi” 
 

1. Postanowienia ogólne 
Ogłoszenie określa cele naboru, warunki uczestnictwa w naborze oraz zasady zgłaszania osób fizycznych, zamieszkałych 
w budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Łódź, zainteresowanych udziałem w badaniach naukowych pt. „Zachowania 
konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Miasta Łodzi”. 
 
Pojęcia znajdujące się w ogłoszeniu: 
1.1. Badania Naukowe – badania pt. „Zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Miasta Łodzi”, realizowane 

w ramach projektu, który otrzymał dofinansowanie z Funduszy Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej 
Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu "Badania Stosowane". 

1.2. Mieszkaniec – osoba fizyczna mieszkająca w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Miasta Łódź; 
1.3. Uczestnik Badań Naukowych – Mieszkaniec, który przystąpi do udziału w badaniach naukowych na podstawie Umowy 

o Udziale w Badaniach zawartej z Realizatorem Badań; 
1.4. Realizator Badań – Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. 

 
2. Cel naboru 
Celem naboru jest wyłonienie Uczestników badań naukowych pt. „Zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców 
Miasta Łodzi”. Badania te będą obejmowały zbieranie informacji na temat: 

• zakupów spożywczych dokonywanych przez członków łódzkich gospodarstw domowych,  

• żywności spożywanej przez członków gospodarstw domowych w wieku powyżej 5. roku życia, 

• odpadów spożywczych powstających w gospodarstwach domowych (żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, 
etc.),  

• kontaktów z sąsiadami. 
 

3. Obowiązki Realizatora Badań 
Realizator Badań zobowiązuje się do: 
3.1. Udostępnienia Uczestnikowi aplikacji mobilnej, służącej do wykonywania zdjęć paragonów fiskalnych i ich automatycznej 

analizy, ułatwiającej Uczestnikom kontrolę swoich wydatków i łatwiejsze zarządzanie budżetem domowym 
3.2. Udostępnienia Uczestnikowi formularzy elektronicznych ankiet do comiesięcznego zbierania informacji na temat żywności 

spożywanej przez członków gospodarstwa domowego, odpadów spożywczych oraz kontaktów z sąsiadami. 
3.3. Wypłaty wynagrodzenia Uczestnikowi, zgodnie z postanowieniami umowy o udziale w Badaniach Naukowych. 
3.4. Zapewnienia pełnej anonimowości zbieranych danych. Wszelkie zebrane informacje będą przedstawione wyłącznie w formie 

zbiorczych podsumowań i nie będzie możliwe zidentyfikowanie poszczególnych uczestników badań w żadnych publikacjach 
ani prezentacjach. 

 
4. Obowiązki Uczestnika Badań 
W ramach udziału w Badaniach Naukowych Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania następujących obowiązków w okresie 
10.2022 11.2022 – 01.2024: 

a. zainstalowanie i regularne korzystanie na swoim urządzeniu mobilnym z aplikacji mobilnej, wskazanej przez Realizatora 
Badań, służącej do wykonywania zdjęć paragonów fiskalnych i ich automatycznej analizy (monitorowanie budżetu 
domowego); 

http://www.proakademia.eu/
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b. comiesięczne udostępnianie informacji na temat zakupów spożywczych dokonywanych przez członków gospodarstwa 
domowego poprzez przesłanie pliku CSV generowanego poprzez aplikację mobilną na adres email konsumpcja-
lodz@proakademia.eu; 

c. comiesięczne uzupełnianie ankiety elektronicznej udostępnionej przez Realizatora Badań, dotyczącej: 
i. informacji na temat żywności spożywanej przez członków gospodarstwa domowego w wieku powyżej 5. roku 

życia; 
ii. informacji na temat odpadów spożywczych powstających w gospodarstwie domowym (żywność 

przeterminowana, popsuta, nieświeża, etc.); 
iii. informacji o kontaktach z sąsiadami.  

d. niezwłoczne informowanie Realizatora Badań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów technicznych lub 
organizacyjnych w trakcie udziału w Badaniach Naukowych. 
 

5. Kryteria formalne udziału w Badaniach Naukowych 
Realizator Badań Naukowych stosuje następujące kryteria formalne do oceny zgłoszeń: 
5.1. Mieszkaniec jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałą w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym zlokalizowanym na terenie Miasta Łódź. 
5.2. Mieszkaniec dysponuje korzysta z urządzenia mobilnego (telefon/tablet) z systemem Android lub iOS. 
5.3. W przypadku dwóch lub większej liczby zgłoszeń z jednego lokalu, pod uwagę brane będzie wyłącznie pierwsze zgłoszenie. 
 
6. Sposób i termin dokonywania zgłoszeń 
Nabór Uczestników odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego w terminie od 21.09.2022 r. od godziny 9:00 do wyczerpania 
limitu miejsc dnia 28.09.2022 16.10.2022 r. do godziny 23:59.  Zgłoszenia należy dokonać elektronicznie za pośrednictwem 
formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUVLV_pG-t1DW-
JZozjZYlA4XSnaMK8CgyQPqX9F0UrAFamA/viewform?usp=sf_link, po jego uprzednim wypełnieniu i kliknięciu „Prześlij”. 
Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane. 
 
7. Termin i tryb rozpatrzenia zgłoszeń 
7.1. Zgłoszenia zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 2 dni od daty zakończenia naboru. 
7.2. Ocenie będą podlegały wyłącznie zgłoszenia spełniające kryteria formalne wskazane w punkcie 5 powyżej.  
7.3. Spośród wszystkich zgłoszeń Realizator Badań wyłoni Mieszkańców, którzy zostaną zaproszeni do zawarcia Umowy o Udziale 

w Badaniach, w terminie określonym przez Realizatora Badań. Wybór Mieszkańców nastąpi z uwzględnieniem potrzeb Badań 
Naukowych, w szczególności w zakresie struktury demograficznej. W przypadku większej liczby zgłoszeń spełniających 
potrzeby Badań Naukowych, o wyborze decyduje kolejność zgłoszeń.  

7.4. Jeśli w terminie określonym przez Realizatora Badań, wskazanym w zaproszeniu do zawarcia umowy, Umowa o Udziale nie 
zostanie zawarta z danym Mieszkańcem, Realizator Badań może zaprosić do zawarcia Umowy innego Mieszkańca. 

7.5. Od decyzji Realizatora Badań podejmowanych na podstawie niniejszego ogłoszenia nie przysługuje odwołanie. 
 
8. Postanowienia końcowe 
Realizator Badań zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. Realizator Badań nie ponosi kosztów 
Mieszkańca związanych z przygotowaniem zgłoszenia. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować na 
adres: andzelika.drutowska@proakademia.eu lub nr telefonu: 510 899 216. 

 
9. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informujemy, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, z siedzibą w Konstantynowie 

Łódzkim, przy ul. Innowacyjnej 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki. 
2. Informacji na temat Pani/Pana danych osobowych udziela Specjalista ds. Ochrony Danych Osobowych w Centrum Badań 

i Innowacji Pro-Akademia, z którym można się skontaktować pisemnie, przekazując informację za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres iod@proakademia.eu lub na adres podany powyżej. 

http://www.proakademia.eu/
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3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji Badań Naukowych 
w ramach umowy o dofinansowanie Projektu nr NOR/IdeaLab/SmartFood/0005/2020-00 zawartej przez Realizatora Badań 
z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dn. 01.12.2021 r. 

4. odbiorcami Pana/Pani danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu do 31.12.2029 roku. 
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.  
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze Uczestników Badań Naukowych. 
8. stosownie do art. 22 RODO w odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany 
9. posiada Pan/Pani: 

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących; 
b. na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania swoich danych (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o naborze Uczestników Badań Naukowych ani zmianą postanowień umowy)  
c. na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma 
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub 
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego); 

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie 
Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 

10. nie przysługuje Pani/Panu: 
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b,d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; 
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

http://www.proakademia.eu/

