
 

 

 
 

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W BADANIU ANKIETOWYM 
W RAMACH PROJEKTU PT.  

GRANIE NA EKRANIE. ZACHOWANIA GROWE MŁODZIEŻY W POLSCE 
 
 
Informacje o projekcie 
Projekt badawczy dotyczący zjawiska grania w gry wideo i gry on-line jest kontynuacją działań 
zrealizowanych w latach 2015-2019 przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg  i skierowany jest do uczniów 
szkół podstawowych (od czwartej klasy włącznie) oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Projekt 
dotyczy realizacji badań naukowych w zakresie używania przez młodzież gier wideo i gier on-line, a 
realizatorem projektu jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej oraz 
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Dyrekcją szkoły. 
 
Informacje o badaniu 
Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej. 
Głównym celem prowadzonych działań jest zanotowanie wzorów korzystania przez młodzież z gier 
online i gier wideo, jak również poruszenie ważnego problemu, jakim jest problem nadużywania gier 
oraz wpływu grania na codzienne funkcjonowanie polskich uczniów. Badanie jest całkowicie anonimowe 
i dobrowolne zaś uzyskane wyniki stanowić będą podstawę do wypracowania praktycznych 
rekomendacji ograniczających problem e-uzależnień. Wypełnienie ankiety zajmuje przeciętnie około 20 
minut, a uczniowie biorący udział w badaniu odpowiadać będą na pytania używając do tego 
komputerów będących na wyposażeniu szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego.   
 
Podczas prowadzonych badań nie są gromadzone żadne dane mogące niekorzystnie wpłynąć na 
anonimowość zbieranych danych. Zgromadzone dane zostaną użyte jedynie do tworzenia zbiorczych 
zestawień tabelarycznych wykorzystywanych podczas pisania raportu końcowego oraz wysyłki surowych 
wyników z prowadzonych badań do zaangażowanych szkół. 
 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w badaniu ankietowym przeprowadzanym 
metodą internetową realizowanym w roku 2019-2020 w ramach projektu badawczego 

pt. GRANIE NA EKRANIE. ZACHOWANIA GROWE MŁODZIEŻY W POLSCE 
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 
119, str. 1), dalej „RODO”, oświadczam, że zapoznałem się /zapoznałam się z treścią Polityki prywatności 
Fundacji „Dbam o mój z@sięg” dostępnej w zakładce O NAS na stronie 
https://dbamomojzasieg.com/polityka-prywatnosci/  
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Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 


