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Program zarządzany przez:  
 

Finansowanie: 

UMOWA O UDZIALE W BADANIACH NAUKOWYCH nr ULL/G2/…/2022 
zawarta dnia …… 1 r. w Konstantynowie Łódzkim pomiędzy: 
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia, organizacja pożytku publicznego z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. 
Innowacyjnej 9/11, (kod pocztowy 95-050), będąca stowarzyszeniem wpisanym do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru 
stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000171789, NIP 7281919068, REGON 471342017, reprezentowanym przez dr. inż. 
Maksymiliana Kochańskiego – Wiceprezesa Zarządu, zwanym w dalszej części umowy „Realizatorem Badań” 
a 
….., zamieszkałą w Łodzi, ul. …. m. 1…., zwaną w dalszej części umowy „Uczestnikiem Badań”, 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 
 

Preambuła 
Zważywszy, że: 
1. Realizator Badań prowadzi Badania Naukowe pt.: „Zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Łodzi”; 
2. Uczestnik Badań został zaproszony przez Realizatora Badań do udziału w Projekcie po przeprowadzeniu otwartego naboru; 

Strony postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę. 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad udziału Uczestnika Badań w badaniach naukowych dotyczących 
zachowań konsumpcyjnych i relacji sąsiedzkich mieszkańców Miasta Łódź. Badania otrzymały dofinansowanie z Funduszy 
Norweskich 2014-2021 oraz z budżetu Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 
w ramach Programu "Badania Stosowane". 

2. Strony zobowiązują się do zgodnej współpracy przy wykonywaniu niniejszej Umowy, mając na celu jak najsprawniejsze 
przeprowadzenie badań naukowych. 

3. Badania naukowe będą obejmowały zbieranie informacji od łódzkich gospodarstw domowych mieszkających w budynkach 
wielorodzinnych na temat: zakupów spożywczych, spożywanej żywności, odpadach spożywczych oraz kontaktów 
z sąsiadami. 

4. Badania będą realizowane okresie 01.10.2022 – 31.01.2024. 

§ 2  
Oświadczenia Uczestnika Badań 

1. Uczestnik Badań oświadcza, że mieszka w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Łodzi oraz korzysta z urządzenia 
mobilnego (telefon/tablet) z systemem Android lub iOS. 

2. Uczestnik Badań będzie wykonywać zadania badawcze poza siedzibą Realizatora Badań.  
3. Uczestnik Badań oświadcza, że obowiązki, których podjął się do wykonania na podstawie Umowy są mu znane, że nie 

zgłasza do nich zastrzeżeń i na tej podstawie potwierdza swoją zdolność i gotowość do ich wykonania zgodnie 
z postanowieniami Umowy. 

§ 3 
Obowiązki Uczestnika Badań 

W ramach udziału w Badaniach Naukowych Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania następujących zadań badawczych w okresie 
od dnia zawarcia niniejszej umowy do 31.01.2024: 

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); 

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: 

 
1 Umowa wchodzi w życie w chwili otrzymania przez Realizatora Badań oświadczenia Uczestnika Badań o przyjęciu (akceptacji) 
umowy. 
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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, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich 
zaistnienia. 

O miejscu i czasie realizacji przedmiotu Umowy decyduje Uczestnik Badań. 
 

§ 4 
Obowiązki Realizatora Badań 

Realizator Badań zobowiązuje się do: 
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 
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. 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. Wypłaty wynagrodzenia Uczestnikowi Badań za wypełnienie obowiązków, wskazanych w §3 umowy, zgodnie 
z postanowieniami §5 umowy. 

§ 5 
Wynagrodzenie Uczestnika Projektu 

1. Z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy Uczestnikowi Badań przysługuje łączne wynagrodzenie 
w maksymalnej wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset zł brutto 00/100). Wynagrodzenie będzie płatne w 15 
równych częściach, każda część będzie płatna miesięcznie (tj. za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania Umowy) 
w kwocie 100,00 zł brutto (słownie: sto zł brutto 00/100).  

2. Każda część wynagrodzenia o której mowa w ust. 1 będzie płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia rachunku. 
Podstawą wystawienia rachunku będą każdorazowo protokoły odbioru wystawiane w każdym miesiącu kalendarzowym 
realizacji zadań badawczych. Wzór protokołu odbioru określa załącznik do umowy.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszelkie koszty i ciężary związane z wykonaniem przedmiotu Umowy 
oraz obejmuje wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, nawet jeżeli czynności te 
nie zostały wprost wymienione w treści niniejszej Umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet 
jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego 
wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

4. Łączny wymiar godzinowy realizacji przedmiotu Umowy w całym okresie obowiązywania Umowy nie może być większy niż 
60 godzin, zaś wymiar godziny realizacji przedmiotu Umowy w każdym miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy 
nie może być wyższy niż 4 godziny. Uczestnik Badań gwarantuje i zobowiązuje się do nieprzekroczenia wskazanych w zdaniu 
poprzedzających wymiarów godzinowych realizacji przedmiotu Umowy. Informację o liczbie godzin poświęconych w danym 
miesiącu kalendarzowym obowiązywania Umowy na realizację przedmiotu Umowy Uczestnik Badań zobowiązany jest 
potwierdzać w ankiecie udostępnionej przez Realizatora Badań – każdorazowo na koniec miesiąca kalendarzowego.    

5. Uczestnik Badań nie może przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie.  
6. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Zleceniodawca dokona potrąceń należności publicznoprawnych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6 
Wspólne oświadczenia stron 

1. Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku, gdy do realizacji Badań Naukowych niezbędne będzie podjęcie współpracy 
w zakresie nieprzewidzianym w § 3 lub § 4 Umowy, Strony podejmą w dobrej wierze negocjacje zmierzające do zmiany 
niniejszej Umowy i rozszerzenia określonej nią współpracy. 

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31.01.2024. 
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy, przy czym:  
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a. Uczestnikowi Badań przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku, gdy wypowiedzenie następuje bez 
podania ważnej przyczyny; 

b. Uczestnikowi Badań przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku, gdy wypowiedzenie następuje 
z ważnej przyczyny; 

c. Realizatorowi Badań przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem 1- miesięcznego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – bez względu na przyczynę. 

d. Realizatorowi Badań przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej Umowy z zachowaniem tygodniowego okresu 
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego – w przypadku stwierdzenia niewywiązania się 
Uczestnika z zadań badawczych na podstawie dwóch miesięcznych protokołów odbioru zadań Uczestnika. 

4. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej oraz, w przypadku wskazanym 
w ust. 3 lit. a) – b), wskazania przyczyny wypowiedzenia. 

5. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania przez którąkolwiek ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu z chwilą utraty przez Uczestnika statusu mieszkańca budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego 
w Łodzi. O wystąpieniu jakiekolwiek okoliczności skutkującej utratą przez Uczestnika statusu mieszkańca budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Łodzi, Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Realizatora 
Badań.  

§ 7 
Osoby do kontaktów roboczych 

1. Do wzajemnych kontaktów pomiędzy Stronami w sprawach dotyczących wykonywania niniejszej Umowy i zapewnienia 
bieżącej współpracy, Realizator Badań wskazuje mgr Iwonę Adamkiewicz, tel. 603 927 279, email: 
iwona.adamkiewicz@proakademia.eu.  

2. Zmiana danych lub osób wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale wymaga 
powiadomienia Uczestnika Projektu. Do czasu powiadomienia zmiana danych lub osób pozostaje bezskuteczna 
w stosunku do drugiej strony. 

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. W wypadku, w którym jakiekolwiek postanowienie Umowy okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub nieegzekwowalne, 

w całości albo w części, nie wpłynie to na ważność, skuteczność, ani wykonalność Umowy w pozostałym zakresie. Strony 
zobowiązują się zastąpić nieważne, bezskuteczne lub nieegzekwowalne postanowienie innym ważnym, skutecznym lub 
egzekwowalnym postanowieniem, zgodnym z celami niniejszej Umowy. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie spory związane z niniejszą umową rozstrzygane będą w drodze polubownej lub przez sąd powszechny właściwy 

według siedziby lub miejsca zamieszkania powoda. 
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załącznik nr 1 – Formularz świadomej i dobrowolnej zgody Uczestnika badań naukowych 
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna RODO 
Załącznik nr 3 – Wzór miesięcznego protokołu odbioru zadań badawczych 

 
 
 
REALIZATOR BADAŃ        UCZESTNIK BADAŃ    
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Załącznik nr 1 do umowy  
 

FORMULARZ ŚWIADOMEJ I DOBROWOLNEJ ZGODY UCZESTNIKA BADAŃ NAUKOWYCH 
 

Tytuł badań naukowych:    

„Zachowania konsumpcyjne i relacje sąsiedzkie mieszkańców Łodzi” 

 
1. CZYM JEST NINIEJSZY DOKUMENT?  
Niniejszy dokument jest formularzem świadomej i dobrowolnej zgody. Dostarczy Ci informacji o planowanych badaniach 
naukowych, dzięki czemu możesz podjąć świadomą decyzję o udziale.  
 
Formularz dostarczy Ci informacji potrzebnych do zrozumienia, dlaczego to badanie jest przeprowadzane i dlaczego jesteś 
zapraszany do udziału. Opisuje również, co musisz zrobić, aby wziąć udział oraz wszelkie znane zagrożenia lub niedogodności, które 
możesz napotkać podczas uczestnictwa. Zachęcamy do poświęcenia trochę czasu na przemyślenie tego i zadawanie pytań teraz 
i w każdym innym czasie realizacji badań. Jeśli zdecydujesz się wziąć udział, zostaniesz poproszony o podpisanie tego formularza 
i otrzymasz kopię dla siebie.  
 
 
2. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIACH?  
W badaniach może wziąć udział osoba pełnoletnia, która:  

a) mieszka w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym w Łodzi, 
b) korzysta z urządzenia mobilnego (telefon/tablet) z systemem Android lub iOS. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w badaniach powinny wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy oraz podpisać umowę 
o udziale w projekcie z realizatorem badań. 
 
 
3. JAKI JEST CEL BADAŃ? 
Ogólnym celem badań jest uzyskanie wiedzy na temat: 

a) zakupów spożywczych dokonywanych przez członków łódzkich gospodarstw domowych mieszkających w budynkach 
wielorodzinnych,  

b) żywności spożywanej przez członków gospodarstw domowych w wieku powyżej 5. roku życia, 
c) odpadów spożywczych powstających w gospodarstwach domowych (żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, 

etc.),  
d) kontaktów z sąsiadami.  

Masz prawo do zapoznania się z wynikami oraz szczegółowymi celami badań nie wcześniej niż po zakończeniu badań.  
 
 
4. GDZIE BĘDĄ PRZEPROWADZONE BADANIA I JAK DŁUGO BĘDĄ TRWAĆ?   
Badania będą przeprowadzone w sposób zdalny, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu, w okresie 
01.10.2022 – 31.01.2024.  
 
 
5. O CO BĘDĘ PROSZONA/PROSZONY W TRAKCIE BADAŃ?  
Jeśli zgodzisz się wziąć udział w badaniach, zostaniesz poproszona / poproszony o wypełnianie następujących zadań badawczych: 

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; 

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: 



 

 

 

 
 
 

 

 

Realizator Badań:                                                           Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 
                                                             ul. Innowacyjna 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki 
                                                             www.proakademia.eu 

5/8 

Program zarządzany przez:  
 

Finansowanie: 

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, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia ich zaistnienia. 
 
 

6. JAKIE KORZYŚCI UZYSKAM DZIĘKI UDZIAŁOWI W BADANIACH?  
Dzięki udziałowi w badaniach, uzyskasz: 

a) dostęp do licencji premium na aplikację mobilną umożliwiającą łatwe monitorowanie swojego budżetu domowego. 
Dzięki aplikacji, będziesz mógł łatwiej kontrolować swoje wydatki i sprawdzać na jakie kategorie przeznaczasz najwięcej. 

b) wynagrodzenie za wypełnienie Twoich zadań badawczych. 
 
Twój udział w badaniach: 

a) umożliwi sprawdzenie w praktyce jakie są wzorce konsumpcyjne oraz kontakty sąsiedzkie wśród mieszkańców Łodzi, 
b) może przyczynić się do poprawy stanu Twojego portfela dzięki lepszemu zrozumieniu na co wydajesz najwięcej. 

 
 
7. JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z UDZIAŁEM W BADANIACH?  
Udział w niniejszych badaniach wiąże się z bardzo małym ryzykiem, dotyczącym wystąpienia zjawiska „zmęczenia respondenta”.  
Zjawisko to pojawia się, gdy uczestnicy badań stają się zmęczeni zadaniami badawczymi, a jakość dostarczanych przez nich danych 
zaczyna się pogarszać. Występuje, gdy uwaga i motywacja uczestników ankiety spadają. Zmęczeni lub znudzeni respondenci mogą 
częściej odpowiadać „nie wiem”, odpowiadać „prosto” (tj. wybierając odpowiedzi w tej samej kolumnie na stronie), udzielać 
bardziej pobieżnych odpowiedzi lub całkowicie zrezygnować z udziału w badaniach. 
 
W celu ograniczenia wystąpienia powyższego ryzyka, jako Realizator Badań planujemy wykorzystać łatwą w obsłudze aplikację 
mobilną, ankiety w wygodnej formie elektronicznej oraz ograniczyć liczbę zadawanych Ci pytań do niezbędnego minimum. 
 
 
8. W JAKI SPOSÓB BĘDĄ CHRONIONE MOJE DANE OSOBOWE? 
Realizator Badań będzie chronić wszystkie pozyskane od Ciebie dane i nie będzie ich udostępniać osobom nieupoważnionym. 
Dostęp do Twoich danych osobowych, jak i nieosobowych będzie przysługiwać wyłącznie osobom upoważnionym, po autoryzacji 
wieloskładnikowej, tj. podaniu hasła oraz weryfikacji poprzez aplikację mobilną. Tylko członkowie zespołu badawczego będą mieli 
dostęp do danych. Na zakończenie badań naukowcy planują opublikowanie wyników. Wszelkie upublicznione informacje zostaną 
przedstawione w formie podsumowań i nie będzie możliwe zidentyfikowanie poszczególnych uczestników badań w żadnych 
publikacjach ani prezentacjach. Jeśli użyte zostaną bezpośrednie cytaty od Ciebie, zostaną one zanonimizowane w taki sposób, że 
nie będzie można ich prześledzić wstecz do Ciebie. Zbiorcze, nieindywidualne dane zebrane w ramach badań będą przechowywane 
w repozytorium online, a po zakończeniu badań będziesz miał do nich swobodny dostęp. Link do repozytorium będzie dostępny 
na stronie internetowej Realizatora Badań (www.proakademia.eu).  
 
 
9. CZY OTRZYMAM WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W BADANIACH?  
Tak. Za wypełnienie wszystkich zadań badawczych, tj.:  

a) zainstalowanie i regularne korzystanie na swoim urządzeniu mobilnym z aplikacji mobilnej, służącej do wykonywania 
zdjęć paragonów fiskalnych i ich automatycznej analizy; 

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; 
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otrzymasz wynagrodzenie, którego maksymalna wysokość może wynieść 1.500 zł brutto. W każdym miesiącu realizacji przez Ciebie 
zadań badawczych będziesz otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 100 zł brutto. Wynagrodzenie będzie płatne na Twoje konto 
bankowe, bez zbędnych formalności. 
 
 
10. CO JEŚLI MAM PYTANIA?  
Jeśli masz pytania dotyczące planowanych badań lub masz jakiś problem związany z Twoim udziałem w badaniach, możesz 
skontaktować się z przedstawicielką naszego zespołu badawczego, panią Iwoną Adamkiewicz: email 
iwona.adamkiewicz@proakademia.eu, tel. 603 927 279. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat Realizatora Badań na naszej 
stronie internetowej: www.proakademia.eu. Przed podjęciem decyzji o udziale w badaniach poświęć tyle czasu, ile potrzebujesz. 
Z przyjemnością odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące badań. 
 
 
11. CZY MOGĘ PRZESTAĆ UCZESTNICZYĆ W BADANIACH?  
Nie musisz uczestniczyć w tych badaniach, jeśli nie chcesz. Jeśli zgodzisz się wziąć udział, ale później zmienisz zdanie, możesz 
zrezygnować w dowolnym momencie. Nie ma żadnych kar, jeśli zdecydujesz, że nie chcesz uczestniczyć. Jeśli wycofasz się z badań, 
przestaniesz otrzymywać wynagrodzenie oraz finansowany przez Realizatora Badań dostęp do aplikacji mobilnej umożliwiającej 
monitorowanie budżetu domowego.  
 
 

 
ŚWIADOMA I DOBROWOLNA ZGODA 

 
Wyrażam zgodę na dobrowolne przystąpienie do planowanych badań naukowych. Miałam/miałem okazję przeczytać ten 
formularz i został mi on wyjaśniony w języku, który rozumiem.  
 
Miałam/miałem możliwość zadawać pytania organizatorom badań. Na moje pytania otrzymałem satysfakcjonujące mnie 
odpowiedzi  /  nie zadałam/zadałem żadnych pytań. 
 
Rozumiem, że mogę się wycofać z udziału w badaniach w każdej chwili. Kopia tego podpisanego formularza świadomej zgody 
została mi przekazana.  
 
UWAGA: Jeśli nie zgadzasz się z powyższym, poinformuj o tym organizatorów badań, ponieważ możesz nie kwalifikować się do 
udziału w tych badaniach.  
 
 
                        Łódź, dn.  
_________________________      ______________________   ____________________ 
           Podpis Uczestnika                      Imię i nazwisko Uczestnika                         Miejscowość i data      
 
 
 
Niniejszym potwierdzam, że Uczestnik przeczytał formularz i otrzymał jego kopię. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, Uczestnik 
rozumie szczegóły zawarte w niniejszym dokumencie.  
 
             Iwona Adamkiewicz      Konstantynów Ł., dn.  
__________________________________         ____________________   ____________________  
         Podpis osoby przyjmującej zgodę                        Imię i nazwisko                               Miejscowość i data      
           (Członek Zespołu Badawczego)  
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Załącznik nr 2 do umowy 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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 Realizator Badań: 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. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
a. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Realizatora Badań, jakim jest właściwe i sprawne wykonywanie Umowy 

i podejmowanie działań w ramach Badań Naukowych podejmowanych w ramach Projektu realizowanego przez Realizatora 
Badań na podstawie umowy nr NOR/IdeaLab/SmartFood/0005/2020-00 zawartej przez Realizatora Badań z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju w dn. 01.12.2021 r., jak również zapewnienie stałego kontaktu Realizatora Badań z drugą stroną 
Umowy – podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie danych osobowych jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Realizatora Badań), 

b. realizacji przez Realizatora Badań ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym obowiązków podatkowych – podstawą 
prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na Realizatorze Projektu), 

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Realizatora Badań, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami związanymi z zawartą Umową – podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie 
danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Realizatora 
Badań). 

4. Dane mogą być przekazane jedynie: Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, upoważnionym pracownikom 
i współpracownikom Realizatora Badań, podmiotom współpracującym z Realizatorem Projektu przy realizacji Projektu, podmiotowi 
świadczącemu na rzecz Realizatora Badań usługi księgowo-rachunkowe, usługi hostingu poczty elektronicznej, podmiotowi 
zapewniającemu obsługę IT, kancelarii radców prawnych, bankom, a jeżeli wymagają tego przepisy prawa również organom 
administracji publicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wskazanym w pkt 3 lit. a) przez okres nawiązywania i trwania Umowy. W celu 
wskazanym w pkt 3 lit. b) Realizator Badań będzie przetwarzał dane do upływu okresu przechowywania dokumentów wymaganego 
przepisami prawa (w przypadku dokumentów księgowych przez okres pięciu lat od początku roku następującego po roku obrotowym, 
którego dokumenty dotyczą). Z kolei w celu wskazanym w pkt 3 lit. c) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu 
przedawnienia roszczeń związanych z zawartą Umową. 

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 badaniach 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 wyborze Instytucji Goszczącej 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. 
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Załącznik nr 3 do umowy 
 

Realizator Badań:  Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia 
Imię i nazwisko Uczestnika:  
ID uczestnika:  
Miesiąc badań (MM-RRRR):  
Data sporządzenia protokołu (DD-MM-RRRR):  
Dotyczy umowy nr:  

 
 

MIESIĘCZNY PROTOKÓŁ ODBIORU ZADAŃ BADAWCZYCH 
(Wzór) 

 
 

Potwierdzam wykonanie przez Uczestnika zadań badawczych w minionym miesiącu: 

Zadanie badawcze zgodnie z umową o udziale w Projekcie Zrealizowano? 
(T/N) 

1. 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 

 

2. uzupełnienie ankiety elektronicznej udostępnionej przez Realizatora Badań, dotyczącej: 
a. informacji na temat żywności spożywanej przez członków gospodarstwa domowego w 

wieku powyżej 5. roku życia; 
b. informacji na temat odpadów spożywczych powstających w gospodarstwie domowym 

(żywność przeterminowana, popsuta, nieświeża, etc.); 
c. informacji o kontaktach z sąsiadami.  

 

*T – Tak, N – Nie  

 

Podsumowanie:  

☐Uczestnik Badań wywiązał się ze swoich zadań badawczych. Zatwierdzam wypłatę wynagrodzenia. 

☐Uczestnik Badań nie wywiązał się ze swoich zadań badawczych. Był to pierwszy miesiąc, w którym Uczestnik nie wywiązał się 
ze swoich zadań. 

☐Uczestnik Badań nie wywiązał się ze swoich zadań badawczych. Był to drugi miesiąc, w którym Uczestnik nie wywiązał się ze 
swoich zadań. Rekomenduję rozwiązanie umowy o udziale w Projekcie. 

 

Realizator Badań: 

      

________________________________ 


