
  My Story and Me -Moja historia i ja Informacja o ochronie prywatności   

 

1. Kim jesteśmy  

Centrum Anny Freud, we współpracy z UCL, Uniwersytetem w Manchesterze, 
Uniwersytetem w Oxfordzie, Centrum Zdrowia Psychicznego i Inteligencji 
Płciowej, prowadzi projekt badawczy "My Story and Me" - "Moja historia i ja", 
finansowany w ramach programu Public Health Research Narodowego Instytutu 
Badań nad Zdrowiem. W tym dokumencie znajdziesz informacje o tym, w jaki 
sposób będziemy wykorzystywać dane osobowe zebrane w celu przeprowadzenia 
badań. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności można się 
z nami skontaktować:   

 Julian Edbrooke-Childs: Julian.Edbrooke-Childs@annafreud.org  
 Napisz do nas pod adres: Anna Freud National Centre for Children and 

Families, 4-8 Rodney Street, London N1 9JH.   
 Naszym inspektorem ochrony danych jest Susan Henry, 

DPO@annafreud.org 020 7794 2313.   

 

2. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna przetwarzania danych   

W ramach projektu "My Story and Me" - "Moja historia i ja" staramy się stworzyć 
nowy sposób pomagania młodym ludziom w zrozumieniu ich zdrowia 
psychicznego i rozmawianiu na jego temat, dlatego chcemy uwzględnić poglądy i 
doświadczenia różnych grup młodych ludzi. Kluczowym elementem projektu "My 
Story and Me" - "Moja historia i ja" będzie uczenie się przez młodych ludzi na 
podstawie doświadczeń osób podobnych do nich. W tym celu tworzymy krótkie 
filmy wideo oparte na prawdziwych doświadczeniach i opiniach uczestników 
projektu "My Story and Me" - "Moja historia i ja". W przyszłości, gdy ktoś 
wejdzie na stronę "My Story and Me" - "Moja historia i ja", będzie mógł obejrzeć 
filmy, które uczestnicy pomogli nam stworzyć. Filmy te będą dotyczyły trzech 
obszarów: 'Kim jestem, moja historia zdrowia psychicznego oraz jak chciałbym, 
aby moje zdrowie psychiczne było wspierane'.   

 

Gromadzimy Twoje dane osobowe, jeśli wyrazisz zainteresowanie udziałem i/lub 
zgodę na udział w tworzeniu zasobów wideo “My Story and Me" - "Moja historia i 
ja". W ramach tego projektu przechowywanych będzie do 5 rodzajów różnych 
danych osobowych uczestników, podanych przez Ciebie: 

 Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także dane kontaktowe 
rodziców/opiekunów, jeśli masz mniej niż 16 lat  

 Twoja płeć i tożsamość etniczna  
 szczegóły dotyczące Twojego zdrowia psychicznego i neuro-różnorodność  
 Twoje odpowiedzi z ankiet  
 Twoje odpowiedzi z rozmowy (audio i/lub wideo) 

 



Podstawą przetwarzania tych danych w ramach brytyjskiego ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych, RODO (ang. GDPR) jest wykonywanie 
zadania w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e)), a konkretnie cele badawcze 
(art. 9 ust. 2 lit. j)) oraz ustawa o ochronie danych (2018) (ang. DPA) Załącznik 
1 część 1 paragraf 4. Pozwala nam to na przetwarzanie danych osobowych do 
celów badawczych, pod warunkiem podjęcia odpowiednich środków ostrożności 
w celu bezpiecznego zarządzania danymi.  

3. Komu udostępniamy Twoje dane  

Współpracujemy z 5 organizacjami, które będą miały dostęp do Twoich 
danych w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań badawczych, przy czym 
dane te zostaną spseudonimizowane lub zanonimizowane tak szybko, jak to 
będzie możliwe.   
         Będziemy zarządzać danymi w systemach informatycznych Centrum w 
Wielkiej Brytanii i podejmiemy odpowiednie środki, aby zapewnić, że dane 
pozostaną bezpieczne przez cały czas.   
         Ostateczne wersje nagrania wideo, na których - zgodnie z Waszą decyzją - 
możecie się znaleźć w sposób umożliwiający identyfikację, zostaną udostępnione 
użytkownikom strony internetowej "My Story and Me" - "Moja historia i ja". 
Filmy te będą przechowywane w bezpiecznym miejscu, a dostęp do nich będą 
miały tylko upoważnione młode osoby. Mimo tych środków ostrożności, podobnie 
jak w przypadku wszystkich filmów dostępnych publicznie, może się zdarzyć, że 
ktoś będzie mógł je rozpowszechniać lub ponownie wykorzystywać. 

 

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?  

Stworzone przez nas materiały wideo będą wykorzystywane przez okres 
do pięciu lat. Jeśli na nagraniu można zidentyfikować uczestnika, skontaktujemy 
się z nim, aby upewnić się, że wyraża on zgodę na dalsze wykorzystywanie 
nagrania. Przez ten okres będziemy przechowywać Twoje dane kontaktowe, aby 
móc się z Tobą skontaktować. Co roku będziemy przesyłać aktualizację 
informacji o projekcie, w ramach której poprosimy o aktualizację danych 
kontaktowych, jeśli uległy one zmianie. 

Z wyjątkiem użycia danych do kontaktu z Tobą, jeśli można Cię 
zidentyfikować na nagraniu, Twoje dane osobowe będą przechowywane w 
bezpieczny sposób do czasu zakończenia projektu, tj. do czerwca 2022 r., po 
czym zostaną bezpiecznie usunięte, ale formularze zgody oraz zanonimizowane 
wyniki ankiet i wywiadów będą przechowywane do celów badawczych przez co 
najmniej 10 lat. Jeśli poprosisz o kopię wyników badań, zachowamy Twoje dane 
kontaktowe w tym celu do czasu udostępnienia wyników, co ma nastąpić do 
grudnia 2022 roku. 

 

5. Twoje prawa dotyczące danych  

Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych przysługują Ci prawa, o 
których chcemy Cię poinformować. Przysługujące Ci prawa zależą od powodu, 



dla którego są one przetwarzane i mogą mieć zastosowanie tylko w niektórych 
okolicznościach. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej 
Komisarza ds. Informacji (ang. Information Commissioner's￼) 
[https://ico.org.uk/your-data-matters/] lub kontaktując się z inspektorem 
ochrony danych (ang. DPO). 

 prawo do otrzymywania informacji 
 prawo dostępu do danych 
 prawo do poprawiania danych 
 prawo do bycia zapomnianym 
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 prawo do przenoszenia danych 
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas 

danych   

 

Korzystanie z tych praw nie wiąże się z żadnymi opłatami. Z reguły mamy 
jeden miesiąc na udzielenie odpowiedzi na Twoje żądanie.  
         Jeśli chcesz złożyć wniosek dotyczący któregokolwiek z przysługujących Ci 
praw, skontaktuj się z nami pod adresem mailowym DPO@annafreud.org  

 

6. Wycofanie się z projektu  

Jeśli nie chcesz już uczestniczyć w projekcie "My Story and Me" - "Moja 
historia i ja", możesz w każdej chwili się z niego wycofać, a my uszanujemy tę 
decyzję i zaprzestaniemy wykorzystywania Twoich danych. Aby złożyć taką 
prośbę, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych 
podanych na górze niniejszej informacji. Można to zrobić do końca projektu 
(czerwiec 2022 r.), chyba że weźmiesz udział w wywiadzie - w tym przypadku 
możesz wycofać swoje dane tylko do dwóch tygodni po przeprowadzeniu 
wywiadu, ponieważ po tym czasie Twoje dane zostaną połączone ze wszystkimi 
innymi danymi z wywiadu i nie będzie możliwe usunięcie indywidualnego wkładu 
z analizy, ponieważ nie będzie można go indywidualnie zidentyfikować.   

Stworzone przez nas nagrania wideo będą wykorzystywane przez pięć lat. 
Po tym okresie sprawdzimy, czy zgadzasz się na dalsze wykorzystanie nagrań. W 
przypadku badań nad wpływem programu "My Story and Me" - "Moja historia i 
ja", skontaktujemy się z Tobą wcześniej, aby upewnić się, że wyrażasz zgodę na 
wykorzystanie Twojego nagrania przez czas trwania badania. 

 

7. Złożenie skargi  

Jeśli uważasz, że nie postępujemy z Twoimi danymi w odpowiedni sposób 
lub jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w tej sprawie, możesz się z 
nami skontaktować, dpo@annafreud.org.  
         W każdej chwili możesz także złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez 
nas Twoich danych do komisarza ds. informacji, 
https://ico.org.uk/global/contact-us.  



    

8. Obowiązek podania danych i zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Możesz zdecydować się na udział w badaniu - w takim przypadku wymagamy 
podania Twoich danych. Nie stosujemy profilowania ani zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji podczas przetwarzania danych w jakimkolwiek celu.  

  

Niniejsza informacja została ostatnio zaktualizowana 1.12.2021 r. 

 


