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FORMULARZ ZGODY  
dobrowolnego uczestnictwa w ankiecie dla projektu NUTRIMAN 

Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników nawozowych  

Tytuł projektu  Sieć tematyczna dla poprawy gospodarowania i odzysku składników 
nawozowych 

Numer projektu  NUTRIMAN 818470 

Opracowano:  11/12/2018, Version 1. 

Temat  Kwestionariusz do wyboru najlepszych technologii i produktów 
powstałych w oparciu o odzyskane składniki nawozowe – azot i fosfor, 
które będą promowane na rynku 

Typ dokumentu  Formularz zgody  
 

Niniejszym potwierdzam, że przeczytałem(am) i zrozumiałem(am) załączony do 
kwestionariusza dla projektu NUTRIMAN (Inwentaryzacja technologii i produktów odzysku 
azotu i fosforu) arkusz informacyjny z dnia 11 grudnia 2018 r. (Wersja 1)  
Pracownik naukowy przekazał mi wystarczające informacje dotyczące celu projektu, wymagań i 
czasu trwania oraz możliwych znanych korzyści związanych z tym projektem dla mnie. Dano mi 
wystarczająco dużo czasu, aby rozważyć informacje i zadać pytania, i odpowiedzieć na nie 
wystarczająco. 
Mam świadomość celu, dla którego dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w 
tym projekcie. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych w 
sposób wskazany w otrzymanym arkuszu informacyjnym i zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Rozumiem, że mogę zobaczyć i poprawić, jeśli to konieczne, informacje dotyczące 
mnie, które zostaną zadane przez badacza. Po opublikowaniu wyników badań moja tożsamość 
pozostanie poufna. 
Rozumiem, że moje istotne dane osobowe zebrane podczas ankiety mogą być rozpatrywane 
przez członków konsorcjum NUTRIMAN, przedstawicieli Agencji Wykonawczej ds. Badań z 
Komisji Europejskiej oraz zewnętrznej rady doradczej rolników NUTRIMAN "FAB". Zarówno 
lista członków konsorcjum, jak i lista członków FAB są tworzone zgodnie z umową UE nr. 
818470 i na żądanie, mogę zostać o tym poinformowanym. Udzielam tym osobom pozwolenia 
na dostęp do moich danych. 
Mam 18 lat lub więcej i dobrowolnie wyrażam zgodę na udział w ankiecie. 
Rozumiem, że mój udział jest dobrowolny, bezpłatny i że mogę się wycofać w dowolnym 
momencie bez podania przyczyny, bez naruszenia praw. 
 

Imię i 
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 Podpis  
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Miejsce  
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Wyrażam zgodę na udział w ankiecie z następującymi warunkami: 
(Wybierz pole i zaznacz) 

o Wyrażam zgadę, aby mój projekt/technologia/produkt był bezpłatnie opisany w bazie 
danych projektu NUTRIMAN i oceniony przez partnerów konsorcjum NUTRIMAN i 
zewnętrznych członków FAB (doradców rolników). 

o Nie wyrażam zgody się, aby mój projekt/technologia/produkt był bezpłatnie opisany w 
bazie danych projektu NUTRIMAN i oceniony przez partnerów konsorcjum NUTRIMAN 
i zewnętrznych członków FAB (doradców rolników). 

o Wyrażam zgodę, że jeśli mój projekt/technologia/produkt zostanie wybrany, 
dobrowolnie i bezpłatnie przedstawię streszczenie mojego projektu w formacie EIP-
AGRI.1. 

o Nie wyrażam zgody, jeśli mój projekt/technologia/produkt zostanie wybrany, na 
dobrowolne i bezpłatnie przedstawienie streszczenie mojego 
projekt/technologia/produkt w formacie EIP-AGRI. 2. 

o Zgadzam się, że moje streszczenie projektu/technologii/produktu zostanie bezpłatnie 
zaprezetnowane na publicznej platformie rolniczej NUTRIMAN (www.nutriman.net) i 
wykorzystane do rozpowszechnienia wśród praktyków w dziedzinie rolnictwa 

o Nie wyrażam zgody, aby streszczenie mojego projektu/technologii/produktu zostało 

bezpłatnie zaprezetnowane na publicznej platformie rolniczej NUTRIMAN 

(www.nutriman.net) i wykorzystane do rozpowszechnienia wśród praktyków w 

dziedzinie rolnictwa. 

o Zgadzam się, że jeśli mój projekt zostanie wybrany, dobrowolnie i bezpłatnie 
udostępnię materiał audiowizualny, który zostanie zaprezentowany na publicznej 
platformie rolników NUTRIMAN (www.nutriman.net). 

o Nie wyrażam zgody, że jeśli mój projekt zostanie wybrany, dobrowolnie i bezpłatnie 
udostępnię materiał audiowizualny, który zostanie zaprezentowany na publicznej 
platformie rolników NUTRIMAN (www.nutriman.net). 
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http://www.nutriman.net/
http://www.nutriman.net/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/eip-agri-common-format

