Informacje dot. przebiegu badań spirometrycznych
oraz przetwarzania danych ich uczestników
Badania spirometryczne dzieci i przetwarzanie danych związane jest z realizacją projektu Zintegrowany
system wsparcia polityki i programów Ograniczenia Niskiej Emisji ZONE, współfinansowanego przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac
rozwojowych Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków
GOSPOSTRATEG, w ramach Umowy o sfinansowanie nr 1/385807/4/2018/NCBR z dnia 26 października
2018 r. (dalej jako: Projekt badawczy).

I.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy z siedzibą w Krakowie,
ul. Felicjanek 10/6, 31-104 Kraków, adres e-mail: spirometria_zone@krakowskialarmsmogowy.pl.
W kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z
Administratorem pod wskazanym wyżej adresem i adresem e-mail.

II.

Przebieg badania i dalsze postępowanie z zebranymi danymi
1. Zgoda.
Badanie spirometryczne u dziecka może zostać przeprowadzone wyłącznie po uprzedniej zgodzie
rodzica na badanie oraz zaakceptowaniu informacji zawartych w tym dokumencie. Podpisana zgoda
jest przekazywana przez dziecko osobie wykonującej badanie w szkole. Osoba ta weryfikuje czy zgoda
jest podpisana przez rodzica i wkłada ją do specjalnej teczki przeznaczonej na zgody, którą w całości
przekazuje po badaniu Administratorowi, nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
2. Ankieta.
Przeprowadzeniu badaniu, z uwagi na wymagania Projektu badawczego, towarzyszy wypełnienie
ankiety, zawierającej pytania dot. podstawowego stanu zdrowia dziecka oraz ewentualnych czynników,
mogących negatywnie wpływać na funkcjonowanie jego układu oddechowego. Wypełniona ankieta jest
przekazywana przez dziecko osobie wykonującej badanie. Osoba ta sprawdza czy ankieta jest
prawidłowo wypełniona i wpisuje na nią numer identyfikacyjny badania. Ankieta opatrzona numerem
jest chowana do specjalnej teczki przeznaczonej na ankiety, która w całości po badaniu zostanie
przekazana Administratorowi.
Ze względu na wymagania prowadzonych badań naukowych numer identyfikacyjny będzie potrzebny
przy wykonywaniu ponownego badania. Z tego względu osoba badająca wpisuje na oddzielną listę
numer identyfikacyjny badania oraz imię i nazwisko dziecka, dzięki czemu możliwe będzie
zidentyfikowanie dziecka przy ponownym badaniu. Lista ta po zakończeniu badań zostanie przekazana
Administratorowi, nie później niż w ciągu dwóch tygodni.
3. Wyniki badań.
Dziecko gotowe do badań (z podpisaną zgodą oraz wypełnioną ankietą) podaje podstawowe dane,
które przez osobę badającą są wpisywane do urządzenia służącego do badania (wiek [rok, miesiąc]
oraz wzrost i wagę [dziecko mierzy/waży osoba badająca]). Do urządzenia tego wpisywany jest także
numer identyfikacyjny badania. Tak zgromadzone dane, wraz z wynikami badania, przesyłane są
elektronicznie do Administratora, który na ich podstawie dokona analiz epidemiologicznych dla oceny
długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz zmiany sezonowej
wyników spirometrii w grupie badanej. Osoby analizujące treść ankiet i wyniki badań nie będą miały
dostępu do bazy obejmującej imię i nazwisko uczestnika badań, co oznacza, że dane te będą miały
postać danych zanonimizowanych i nie będzie możliwości na ich podstawie zidentyfikowania
tożsamości osób badanych.
4. Ponowne badanie
Planowana jest druga kampania pomiarowa w sezonie grzewczym 2019/2020 (wrzesień 2019-luty
2020). Dokładny termin przeprowadzenia badań będzie znany po zakończeniu procedury przetargowej
na drugą turę badań spirometrycznych. W badaniach wezmą udział te same placówki, które brały udział
w pierwszej turze.

III.

Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych i odbiorcy
danych

Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na
Astmę, Choroby Alergiczne i Przewlekłe Obturacyjne Choroby Płuc z siedzibą w Warszawie (dalej jako:
Federacja, ul. K. Promyka 5 lok. 162, 01-604 Warszawa), adres e-mail: astma.federacja@gmail.com, która
będzie przeprowadzać badanie spirometryczne, odbierać zgody i ankiety od ich uczestników oraz gromadzić
surowe wyniki badań i przekazywać wszystkie dokumenty Administratorowi.
W trakcie wykonywania badań spirometrycznych Federacja korzysta z mobilnego systemu spirometrycznego
pod nazwą AioCare, dostarczonego przez HealthUp Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18, 00-105
Warszawa, adres e-mail: support@healthup.pl. System ten oparty jest o platformę Microsoft Azure, która
przechowuje całość danych na serwerach w Unii Europejskiej.
Dane zgromadzone w trakcie badań będą przechowywane w bezpiecznej i zaszyfrowanej usłudze dostarczonej
Administratorowi przez Google (G suite w wersji dla organizacji pozarządowych). Imiona i nazwiska uczestników
badań będą przechowywane w odrębnej bazie offline (i jej kopii), poza wskazaną usługą, do której dostęp
będzie miał wyłącznie Administrator. Imiona i nazwiska rodziców badanych będą przechowywane wyłącznie w
formie papierowej w siedzibie Administratora.
Między ww. podmiotami zawarto odpowiednie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych,
podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, którym zostało
zlecone przetwarzanie: wykonawca badania, dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

IV.

Cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania i
zakres przetwarzania danych

Imię i nazwisko rodziców badanego dziecka będzie przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wyrażenia zgody
przez rodzica na badanie dziecka.
Imię i nazwisko badanego dziecka będzie przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji kodu badanego przy
ponownym badaniu, dzięki czemu możliwe będzie – na podstawie tego kodu – zestawienie wyników z
pierwszego i ponownego badania.
Pozostałe dane, zebrane na podstawie ankiet i samego badania, będą przetwarzane w celach przeprowadzenia
badania i przekazanie jego wyników Administratorowi, analizy danych z ankiet i wyników badań oraz
przekazania wyników badania badanemu dziecku. Dane będą przetwarzane wyłącznie w związku z
prowadzonym projektem badawczym.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez rodzica dziecka zgoda na przeprowadzenie
badań w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi w ramach Projektu badawczego.
Rodzaj i kategorie przetwarzanych danych:
1. Rodzice badanych dzieci
a. imię i nazwisko;
2. Badane dzieci
a. imię i nazwisko;
b. numer identyfikacyjny badania;
c. dane zawarte w ankiecie, stanowiącej załącznik do tej informacji;
d. dane niezbędne do prawidłowego wykonania badania:
i. miesiąc i rok urodzenia;
ii. wzrost i waga;
iii. data badania;
e. wynik badań.

V.

Okres przechowywania danych

Imię i nazwisko rodzica, wyrażającego zgodę na badanie, oraz badanego dziecka, będą przetwarzane do
momentu wykonania ponownego badania dziecka i zestawienia jego wyników z pierwszym badaniem, jednak
nie dłużej niż do końca lutego 2020 r.
Pozostałe dane, które od momentu usunięcia danych obejmujące imiona i nazwiska, będą miały postać danych
anonimowych, czyli takich, na podstawie których nie można zidentyfikować tożsamości osoby, będą
przetwarzane do końca Projektu badawczego, jednak nie dłużej niż do końca grudnia 2020 r.
Federacja i podmioty, którym powierzyła przetwarzanie danych, będzie przetwarzać dane do momentu ich
przekazania Administratorowi i zweryfikowania przez niego ich poprawności.

VI.

Prawa osób
1. prawo do cofnięcia zgody na przeprowadzenie badania lub przetwarzania danych uzyskanych w jego
trakcie;
2. prawo dostępu do danych osobowych;
3. prawo do sprostowania danych osobowych;
4. prawo żądania usunięcia danych;
5. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
6. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych;
7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku wycofania zgody, o której mowa w pkt. 1 lub żądania usunięcia danych, Administrator usunie dane
obejmujące imiona i nazwiska rodziców i badanych dzieci oraz zanonimizuje dane zawarte w ankietach i
wynikach badań, co oznacza, że nie będzie istniała możliwość zidentyfikowania na ich podstawie tożsamości
jakichkolwiek osób.
W wypadku wycofania zgody, o której mowa w pkt. 1 po przeprowadzeniu pierwszego badania, a przed
ponownym badaniem, dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w ponownym badaniu.

VII.

Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych
osobowych

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

VIII.

Źródło danych

Dane zostały pozyskane z wypełnionej przez rodzica dziecka ankiety. Imię i nazwisko rodzica zostało
pozyskane z jego oświadczenia dot. zgody na wykonanie badania u dziecka. Imię i nazwisko dziecka zostało
pozyskane od niego w momencie przeprowadzania badania i nadawania mu indywidualnego kodu,
niezbędnego do przeprowadzenia ponownego badania. Wyniki badań zostały uzyskane na podstawie
przeprowadzonego badania.

IX.

Załącznik – ankieta

