
OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI 

Health4LGBTI – Badanie pilotażowe dotyczące zmniejszenia nierówności w zdrowiu 

doświadczanych przez osoby LGBTI 

1. INFORMACJA O PROJEKCIE  

Projekt Health4LGBTI jest inicjatywą o charakterze badawczo-rozwojowym mającym na celu ocenę 

wykonalności i przydatności podejmowanych działao. Jego celem jest opracowanie strategii opartych 

na dowodach, zmierzających do rozwiązanie konkretnego problemu, określenie dobrych praktyk  

i wytyczenie polityki wspierającej przyszłe inicjatywy w dziedzinie zmniejszania nierówności w zdrowiu. 

Komisja Europejska podpisała umowę (SANTE/2015/C4/035) na realizację projektu z Konsorcjum 

złożonym z 5 partnerów europejskich: Uniwersytetem w Weronie (Włochy), Uniwersytetem w Brighton 

(Wielka Brytania), EuroHealthNet (Belgia), Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – 

Paostwowym Zakładem Higieny w Warszawie (Polska) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Osób 

LGBTI - ILGA (organizacja pozarządowa w Belgii). Celem projektu jest pozyskanie informacji w jaki 

sposób można zmniejszyd nierówności w zdrowiu doświadczane przez osoby LGBTI – lesbijki, gejów, 

osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne. Badanie realizowane jest w ramach działao Dyrektora 

Oddziału C4 - „Determinanty zdrowia i nierówności w zdrowiu” Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia  

i Bezpieczeostwa Żywności, Komisji Europejskiej.  

Ponieważ realizacja projektu wymaga zbierania danych osobowych, ochrona danych osobowych jest 

zapewniona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej (Rozporządzenie (WE) 45/20011).  

2. DLACZEGO ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe są zbierane, przechowywane i wykorzystywane w następujących celach:  

- W celach kontaktowych: Paostwa dane: imię i/lub nazwisko oraz adres email są zbierane,  

w celu ponownego skontaktowania się z uczestnikami badania przez wykonawcę, a także do 

weryfikacji w przypadku kontaktu uczestnika z wykonawcą w celu uzyskania dodatkowych 

informacji np. o projekcie lub miejscu prowadzenia grup fokusowych. W/w dane zostaną 

również dodane do listy kluczowych osób, które będą otrzymywad informacje o realizacji  

i wynikach projektu. 

- Grupy fokusowe: Grupy fokusowe (i wywiady z lekarzami identyfikującymi się jako osoby LGBTI) 

zostaną przeprowadzone w dwóch grupach: osoby LGBTI i pracownicy medyczni. Spotkanie 

zostanie nagrane, spisane i przetłumaczone na język angielski, aby dokonad analizy z jakimi 

barierami spotykają się osoby LGBTI, które chcą skorzystad z opieki medycznej oraz z jakimi 

barierami spotykają się lekarze, którzy udzielają świadczeo medycznych pacjentom LGBTI.  

W/w informacje zostaną również wykorzystane do stworzenia modułów szkoleniowych, których 

celem jest zwiększenie wiedzy lekarzy o sposobach zmniejszania nierówności w zdrowiu 

doświadczanych przez osoby LGBTI. Dane osobowe (np. imię, wykonywany zawód, 

specjalizacja) oraz doświadczenia uczestników grupy fokusowej zostaną nieodwracalnie 
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zakodowane (zapewnienie anonimowości) i nie będzie możliwa ponowna ich identyfikacja  

w raportach przesyłanych dla Komisji Europejskiej i/lub artykułach i prezentacjach naukowych. 

Dodatkowe informacje dostępne są w informacji dla uczestnika badania, którą otrzymają 

Paostwo przed przystąpieniem do badania. 

- Szkolenia dla personelu medycznego: dane osobowe i inne informacje o uczestnikach szkolenia 

będą zbierane przez wykonawcę badania w celu wysłania zaproszenia do udziału w badaniu  

i innych dodatkowych informacji o projekcie. Ewaluacja badania będzie oparta na wynikach 

ilościowych (kwestionariusz ankiety) oraz na wynikach jakościowych (wyniki z kwestionariusza 

nastawienia uczestników do grupy LGBTI). Wyniki testów przed i po szkoleniu (ewaluacja szkolenia) 

zostaną wykorzystane w raportach, artykułach i prezentacjach naukowych z zachowaniem pełniej 

anonimowości uczestników badania. 

- Informacja o wykonawcach badania: Dane osobowe i pełniona funkcja wykonawców badania 

jako partnerów konsorcjum zostaną wykorzystane jako dane osób uczestniczących  

w opracowaniu projektu.  

- Konferencja zamykająca projekt: Do udziału w konferencji koocowej zostaną zaproszeni: 

przedstawiciele władz krajowych i społeczeostwa obywatelskiego, przedstawiciele Komisji 

Europejskiej i innych europejskich i krajowych organizacji, a także osoby zainteresowane  

i zaangażowane w sprawy osób LGBTI. Dane osobowe, a także ogólne informacje na temat 

uczestników (ich charakterystyka zawodowa i poziom satysfakcji z udziału w konferencji) będą 

gromadzone i zostaną dołączone do materiałów konferencyjnych, ze zwróceniem szczególnej 

uwagi na wyniki uczestników odnoszące się do oceny prezentowanych materiałów 

szkoleniowych dla personelu medycznego. Odrębne oświadczenie o ochronie prywatności 

zostanie przygotowane dla uczestników konferencji zamykającej.  

Proces przetwarzania danych osobowych związanych z zarządzaniem tym projektem jest konieczny ze 

względu na funkcjonowanie Komisji Europejskiej zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentach 

prawnych UE, a szczególnie z artykułem 5 i 13 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz artykułami 244 - 

250 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

Wszystkie zbierane informacje są wykorzystywane wyłącznie do celów, związanych z realizacją zadania,  

w ramach, którego zostały zebrane. Np. w przypadku kontaktu z KE w celu zadania ogólnego zapytania, 

informacje te posłużą do skontaktowania się z Paostwem tylko w celu udzielenia odpowiedzi. 

3. JAKIE DANE OSOBOWE BĘDĄ ZBIERANE? 

Dane osobowe, które będą zbierane i wykorzystywane są danymi niezbędnymi do zarządzania  

i prowadzenia projektu.  Są to szczególnie: 

1) Informacje o osobach, które kontaktują się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji  

o projekcie: Imię, nazwisko, zawód, miejsce pracy, adres pocztowy lub/i mailowy, numer 

telefonu/fax. 

2) Informacje o uczestnikach grup fokusowych (i uczestnikach indywidualnych wywiadów): Imię, 

wiek, płed, płed kulturowa, orientacja seksualna, narodowośd, niepełnosprawnośd, pochodzenie  

z mniejszości np. narodowej/religijnej; dodatkowo dla pracowników medycznych poza w/w 



informacjami zbierane są: specjalizacja/miejsce pracy lub rola pełniona w danej instytucji/miejscu 

pracy. 

3) Informacje o uczestnikach szkolenia (i badania pilotażowego) dla personelu medycznego: Imię, 

nazwisko, zawód, miejsce pracy, adres pocztowy lub/i mailowy, numer telefonu/fax, dane 

demograficzne (np. wiek, płed) i zawodowe (np. lata doświadczenia w zawodzie); wyniki testu 

przed/po szkoleniu (ewaluacja szkolenia), które będą analizowane anonimowo.  

4. KTO BĘDZIE MIAŁ DOSTĘP DO PAOSTWA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INNYCH INFORMACJI 

ZBIERANYCH PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU, A DLA KOGO BĘDĄ ONO NIEDOSTĘPNE? 

Dostęp do danych osobowych uczestników badania oraz pozostałych informacji związanych z realizacją 

projektu mają tylko określone osoby realizujące projekt (tj. zespół badawczy), nie licząc możliwości 

przesłania ich organom odpowiedzialnym za monitorowanie i nadzór wykonywanych zadao zgodnie  

z wymogami legislacyjnymi Unii Europejskiej. 

Osobami, które mogą mied dostęp do danych są więc wybrani pracownicy Dyrekcji Generalnej ds. 

Zdrowia i Bezpieczeostwa Żywności, Komisji Europejskiej, którzy koordynują projekt oraz partnerzy 

konsorcjum (Uniwersytet w Weronie (Włochy), Uniwersytet w Brighton (Wielka Brytania), 

EuroHealthNet (Belgia), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Paostwowy Zakład Higieny  

w Warszawie (Polska) oraz ILGA (Belgia). Żadne dane osobowe nie są przekazywane instytucjom 

zewnętrznym poza wspomnianymi partnerami projektu oraz członkami KE. 

Komisja Europejska nie przekazuje danych osobowych osobom trzecim w celach marketingowych.  

5. W JAKI SPOSÓB CHRONIMI I PRZECHOWUJEMU PAOSTWA DANE OSOBOWE? 

Dane osobowe oraz pozostałe informacje zebrane podczas realizacji projektu będą przechowywane na 

dyskach komputerowych wykonawców badania, którzy muszą zagwarantowad bezpieczeostwo  

i poufnośd zebranych danych. Papierowe wersje dokumentów zawierające dane osobowe będą 

przechowywane w bezpiecznym miejscu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.  

Wszystkie dane osobowe oraz pozostałe informacje zebrane przez wykonawców badania podczas 

realizacji projektu zostaną przesłane do Komisji Europejskie zgodnie z obowiązującymi przepisami  

i procedurami, gwarantującymi bezpieczeostwo i ochronę danych osobowych. 

Dane osobowe będą przechowywane w bezpiecznej i chronionej bazie danych zarządzanej przez 

Centrum Danych Komisji Europejskiej, działającym na podstawie przepisów decyzji Komisji Europejskiej 

o bezpieczeostwie danych oraz przepisów ustanowionych przez Dyrekcję Bezpieczeostwa dla tego 

rodzaju serwerów i usług. W szczególności dostęp do bazy danych z zewnątrz nie jest możliwy. Logowanie do 

bazy danych możliwe jest tylko z poziomu Komisji Europejskiej po podaniu odpowiedniego loginu i hasła. 

6. W JAKI SPOSÓB MOŻNA ZWERYFIKOWAD, ZMIENID LUB USUNĄD SWOJE DANE OSOBOWE? 

W przypadku, gdy będą Paostwo chcieli zweryfikowad, jakie dane osobowe są przechowywane lub je 

poprawid, usunąd, prosimy o kontakt z wykonawcami badania (Uniwersytet w Weronie (Włochy), 

Uniwersytet w Brighton (Wielka Brytania), Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Paostwowy 

Zakład Higieny w Warszawie (Polska), EuroHealthNet (Belgia) oraz ILGA(Belgia) drogą mailową (kontakt 

podany poniżej). Prosimy o dokładne sprecyzowaniu swojej prośby/zapytania.  



7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAD PAOSTWA DANE OSOBOWE? 

Paostwa dane osobowe będą przechowywane przez Komisję Europejską w bazie danych do czasu 

zakooczenia pełnej analizy wyników uzyskanych z realizacji projektu i ich wykorzystaniu. Dane osobowe 

zostaną zniszczone najpóźniej 10 lat po zakooczeniu ostatniej aktywności podejmowanej w ramach 

trwania umowy na realizację projektu. 

Dane osobowe oraz pozostałe informacje dotyczące realizacji/ewaluacji projektu zebrane przez 

wykonawców badania zostaną zniszczone po 6 miesiącach od zakooczenia kontraktu (orientacyjna data 

– 30.09.2018 r.). 

8. DANE DO KONTAKTU  

W przypadku, gdy będą Paostwo chcieli zweryfikowad jakie Paostwa dane osobowe są przechowywane 

lub je poprawid, usunąd lub gdy będą Paostwo mieli pytania dotyczące informacji przetwarzanych  

w ramach projektu lub swoich praw jako osoby badanej, prosimy o kontakt pod adresem: 

massimo.mirandola@ospedaleuniverona.it.    

lub o kontakt z wykonawcą badania w Polsce - Zakład Epidemiologii NIZP-PZH 

Magdalena Rosioska; e-mail: mrosinska@pzh.gov.pl  

Marta Niedźwiedzka-Stadnik, e-mail: mniedzwiedzka@pzh.gov.pl, tel. (22) 54 21 248 

9. UWAGI  

Przypadki skarg lub w sytuacjach konfliktowych, prosimy o kierowanie swoich uwag do osoby 

nadzorującej ochronę danych na poziomie europejskim:  

edps@edps.europa.eu  

www.secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/cache/offonce/EDPS/Contact 
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