
 

 

ZGODA RODZICIELSKA – udział w badaniu [ankiecie online] – europejski projekt edukacyjny. 
 
Państwa dziecko zostało zaproszone do udziału w badaniu, w ramach projektu edukacyjnego pod tytułem 
Dynamic Identity (“Dynamiczna Tożsamość”). To badanie [Ankieta] jest częścią projektu edukacyjnego pod 
nazwą Dynamic Identity („Dynamiczna Tożsamość”). W tym projekcie współpracują naukowcy, organizacje, 
firmy, rodzice i nauczyciele, aby tworzyć materiał dydaktyczny o tożsamości i Internecie. Państwa dziecko 
zostało wybrane, ponieważ jest członkiem grupy wiekowej – od 11 do 18 lat – będącej grupą celową tego 
projektu. Prosimy Państwa o zapoznanie się z treścią tej zgody, a w razie niejasności proszę pytać. O pytania 
prosimy zanim Państwo wyrazicie zgodę na udział Państwa dziecka w badaniu. 
  
Ankieta kierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 18 lat. Dotyczy Internetu. Tego co dzieci i 
młodzież w nim robią, w jaki sposób  prezentują się w nim,  a także pewnych korzyści i zagrożeń płynących z 
Internetu. Ankieta wypełniana będzie anonimowo. To znaczy, że nie będzie wiadomo kim jest Państwa 
dziecko lub jakie odpowiedzi dało.  
Wyniki ankiety używane będą tylko do tworzenia materiałów dydaktycznych w projekcie Dynamic Identity 
oraz do celów naukowych.  
Imię i nazwisko Państwa dziecka nie będą rejestrowane, a więc ich prywatność będzie chroniona. 
 
To badanie pozwoli nam na skutecznijeszą prace w tematach: 

 W jaki sposób dzieci i młodzież prezentują się w Internecie, przy użyciu: 
o Portali społecznościowych 
o Gier online 
o Wirtualnych światów 

 Czy wizerunek/i online prezentowane przez dzieci i młodzież pokrywają się z ich wizerunkiem/ami 
w świecie rzeczywistym? 

 Czy dzieci i młodzież są świadomi profilowania przez firmy? 
 Czy dzieci i młodzież myślą, że profilowanie to dobry czy zły pomysł? 

 
Jeśli Państwo zgodzą się, aby dziecko wzieło udział w tym badaniu, dziecko zostanie zaproszone do udziału 
w internetowej ankiecie, która potrwa około 20 minut. 
 
Poufność: Wyniki tego badania będą poufne i bezpiecznie przechowywane. Ponieważ ankieta zawiera tylko 
pytania o płeć i wiek, to identyfikacja uczestników będzie niemożliwa. Zgody rodziców będą 
przechowywane bezpiecznie razem z wynikami przez 7 lat po skończeniu badania. 
 
Dobrowolność: Jeśli zdecydują się Państwo pozwolić dziecku uczestniczyć w badaniu, macie swobodę, aby 
wycofać swoje dziecko w dowolnym momencie. Co więcej, dziecko może także zaprzestać udziału w 
badaniu w każdej chwili. 
 
Głównym badaczem prowadzącym badanie jest Pani Profesor Simone van der Hof, z którą można 
skontaktować się  pod adresem emailowym: s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl W Polsce odpowiedzialną za 
badania jest Pani Mgr. Beata Staszyńska, przezes Fundacji Citizen Project, z którą moża skontaktować się z 
pod adresem emailowym: staszynska.beata@gmail.com 
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na strone: http://www.dynamicidentity.eu/  
Artykuły naukowe będą dostępne na Państwa życzenie. 
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