
DANE BADAWCZE: W JAKI SPOSÓB 

MOJE DANE SĄ CHRONIONE 

I  WYKORZYSTYWANE?

Badania medyczne

Udział w badaniu jest dobrowolny. 
Zachęcamy do zadawania pytań.

Pytania
Mają Państwo prawo do zadawania pytań na temat 
badania. Poniżej przedstawiono listę pytań, które mogą 
Państwo chcieć zadać przed przystąpieniem do badania. 

Jakie informacje o mnie będą gromadzone?

Kto będzie mieć dostęp do moich danych badawczych? 

Czy moje dane badawcze będą umieszczone w mojej 
standardowej dokumentacji medycznej? 

W jaki sposób będą przechowywane i chronione moje 
dane badawcze? 

Czy moje dane badawcze będą udostępniane innym 
podmiotom? Jeśli tak, w jaki sposób podmioty te będą 
je chronić?

Jeśli moje nazwisko zostanie usunięte z danych badawczych, 
czy będzie nadal istnieć możliwość, że ktoś mnie zidentyfikuje?

Co stanie się z moimi danymi badawczymi po zakończeniu 
badania?

Jak długo moje dane badawcze będą przechowywane?

Czy jeśli moje dane zostaną usunięte, zostaną na stałe 
skasowane we wszystkich miejscach, w których były 
przechowywane i do których zostały przekazane?

Jakie rodzaje badań mogą być wykonywane na moich 
danych badawczych w przyszłości?

Pytania? Zadzwoń:
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Jeśli dołączą Państwo do badania, badacze mogą 

gromadzić o Państwu informacje, które będą 

stanowić część badania. Badacze nazywają 

te informacje „danymi”. Przed podjęciem decyzji 

o uczestnictwie w badaniu, należy dokładnie 

zrozumieć, w jaki sposób Państwa dane będą 

gromadzone, przechowywane i udostępniane. 

W niniejszej broszurze opisano, jak badacze 

będą chronić Państwa dane.

Niniejsza broszura zawiera ogólne informacje przeznaczone do celów edukacyjnych 
i nie może być traktowana jako źródło porad medycznych. Aby uzyskać poradę 
w zakresie stanu zdrowia, należy zwrócić się do lekarza lub zespołu badawczego.

Udział w badaniu jest dobrowolny
Dołączenie do badania jest istotną, osobistą decyzją. Przed 

dołączeniem do badania badacze omówią jego cele oraz 

możliwe zagrożenia i korzyści. Wyjaśnią także zasady, 

których przestrzeganie zapewni Państwu bezpieczeństwo 

i ochronę prywatności. Jeśli pojawią się wątpliwości lub 

pytania, należy zwrócić się z prośbą o pomoc. 

Prosimy, aby nie podejmować decyzji pospiesznie ani 

pod presją. Uczestnictwo w badaniu jest całkowicie 

dobrowolne — decyzja zależy tylko od Państwa.

Po zrozumieniu, na czym polega badanie, mogą 

Państwo wyrazić zgodę na udział, podpisując dokument 

„formularz świadomej zgody”. W dowolnym momencie 

i z dowolnego powodu mogą Państwo zmienić decyzję, 

nawet po podpisaniu zgody.

Przekazywanie danych także 
jest dobrowolne
Zespół badawczy zaprezentuje Państwu listę informacji, 

które będzie gromadzić i przekazywać w ramach badania. 

Jeśli istnieją jakieś informacje, których nie chcą Państwo 

udostępniać, należy poinformować o tym członków 

zespołu. Warto zrobić to jak najwcześniej. Jeśli będzie 

to możliwe, jeszcze przed rozpoczęciem badania 

należy poinformować zespół, że nie życzą sobie 

Państwo gromadzenia wrażliwych dla Państwa danych. 

Badacze mogą wymagać konkretnych informacji, 

których przekazanie będzie konieczne, aby przystąpić 

do badania. Jeśli nie zdecydują się Państwo na ich 

przekazanie, może to uniemożliwić Państwu udział 

w badaniu. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące 

udostępniania danych, należy zapytać członka 

zespołu badawczego.



Czym są dane badawcze?
Dane badawcze to informacje gromadzone, monitorowane 

lub tworzone w celu oceny przez badaczy w ramach 

prowadzonego badania. Jeśli dołączą Państwo do badania, 

badacze mogą pozyskiwać od Państwa informacje 

związane z badaniem, a także dane osobowe, takie jak 

wiek lub adres. 

Czym różnią się dane badawcze 
od informacji medycznych? 
Informacje medyczne pozyskuje lekarz w celu udzielenia 

Państwu porady medycznej. Informacje te są zapisywane 

w Państwa dokumentacji medycznej.

Celem badania nie jest zapewnienie Państwu 

opieki medycznej. Badacze gromadzą i przeglądają 

dane badawcze w celu znalezienia odpowiedzi 

na postawione pytanie naukowe. Dane badawcze 

są zapisywane w zabezpieczonej dokumentacji badania, 

a niektóre z tych danych mogą także trafić do Państwa 

dokumentacji medycznej. 

Czy moje dane badawcze trafią 
do mojej dokumentacji medycznej?
To zależy. Dane badawcze są przechowywane 

w dokumentacji badania, która nie jest częścią Państwa 

dokumentacji medycznej. Niektóre informacje mogą 

jednak zostać przekazane do Państwa dokumentacji 

medycznej, gdzie będą dostępne dla Państwa lekarzy. 

Na przykład badacze mogą przesłać Państwa lekarzowi 

listę alergii lub wyniki testów krwi wykonanych 

w ramach badania. Aby dowiedzieć się, które informacje 

mogą trafić do Państwa dokumentacji medycznej lub 

zostać przesłane do Państwa lekarza, należy zapytać 

członka zespołu badawczego.

Kto będzie mógł przeglądać moje 
dane badawcze?
Zespół badawczy będzie mieć dostęp do Państwa danych 

badawczych w dokumentacji badania, ale może nie 

mieć możliwości powiązania tych informacji z Państwa 

tożsamością. 

Badacze mogą oddzielić informacje pozwalające na Państwa 

identyfikację (np. imię i nazwisko) od pozostałych danych 

badawczych. Czasami korzystają z systemów kodowania 

(np. liczb i liter), aby umożliwić ponownie powiązanie tych 

danych, jeśli będzie to konieczne. 

Państwa dane mogą być potrzebne członkom komisji 

dbającego o prawidłowy przebieg badania. Komisja 

ta nosi nazwę „komisji do spraw etyki lekarskiej”, 

„komisji bioetycznej” lub „IRB”. Dane te mogą być także 

wymagane przez podmioty nadzorujące badanie lub 

pomagające w jego wykonaniu, np. agencje rządowe, 

prawników lub pracowników magazynów danych. 

Państwa dane badawcze mogą zostać zachowane 

po zakończeniu badania w celu ich wykorzystania 

w przyszłości. Jeśli Państwa dane będą wykorzystywane 

w przyszłych badania, mogą Państwo nie mieć żadnej lub 

bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, kto będzie mieć 

do nich dostęp i w jaki sposób będą wykorzystywane. 

Aby dowiedzieć się, kto będzie mieć dostęp do Państwa 

danych badawczych teraz lub w przyszłości, należy zapytać 

członka zespołu badawczego. 

W jaki sposób moje dane badawcze 
są chronione? 
Badacze dokładają wszelkich starań, aby Państwa dane 

badawcze były dostępne jedynie dla uprawnionych osób. 

W ramach każdego badania dane mogą być chronione 

na różne sposoby. 

Zespoły badawcze często:

Zamykają papierową dokumentację w szafkach 

na dokumenty lub specjalnych pomieszczeniach.

Przechowują informacje elektroniczne zabezpieczone 

zaporą sieciową lub na zabezpieczonym komputerze.

Wykorzystują ochronę hasłem lub szyfrowanie (kod 

elektroniczny) w celu ochrony danych badawczych. 

Czy badacze mogą zagwarantować 
bezpieczeństwo moich danych?
Badacze dokładają wszelkich starań, aby zapewnić 

bezpieczeństwo Państwa danych badawczych. Stosują 

się do przepisów i zasad dotyczących ochrony danych. 

Przepisy obowiązujące w USA wymagają od niektórych 

organizacji zachowania poufności względem następujących 

rodzajów informacji:

Informacje, dzięki którym można Państwa zidentyfikować.

Informacje o Państwa zdrowiu psychicznym i fizycznym.

Nie można całkowicie zagwarantować, że Państwa dane 

badawcze będą bezpieczne. Jeśli Państwa dane będą 

nieprawidłowo udostępniane, zespół badawczy dołoży 

wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem.
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