Przejrzystość w zakresie wykorzystania danych zgromadzonych w INNODIA (IRAS ID 210497)

Oświadczenie sponsora:
Szpitale Uniwersyteckie Cambridge Trust NHS Foundation i University of Cambridge są sponsorem
tego badania z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Będziemy wykorzystywać informacje od Ciebie i / lub
Twojego dziecka, aby przeprowadzić to badanie i działamy jako administrator danych w tym
badaniu. Oznacza to, że jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o Twoje informacje i prawidłowe ich
używanie. Szpitale Uniwersyteckie Cambridge Trust NHS Foundation i University of Cambridge będą
przechowywać informacje na Państwa temat przez 25 lat po zakończeniu badania.
Twoje prawa dostępu, zmiany lub przenoszenia Twoich informacji są ograniczone, ponieważ musimy
zarządzać Twoimi danymi w określony sposób, aby badania były wiarygodne i dokładne. Jeśli
wycofasz się z badania, zachowamy informacje o Tobie, które już otrzymaliśmy. Aby zabezpieczyć
Twoje prawa, użyjemy minimum informacji umozliwiających identyfikację osobową.
O tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane możesz dowiedzieć się więcej na stronie
https://www.information-compliance.admin.cam.ac.uk/data-protection/research-participant-data
Twój lokalny ośrodek INNODIA zbierze od Ciebie informacje na potrzeby badania zgodnie z naszymi
instrukcjami.

Oświadczenie Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach/ Lokalnego Ośrodka INNODIA:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Twój lokalny ośrodek INNODIA zachowa Twoje
dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer ośrodka prowadzącego badanie, numer
identyfikacyjny pacjenta oraz dane kontaktowe w tajemnicy i nie przekaże tych informacji
sponsorowi. Twój lokalny ośrodek INNODIA w razie potrzeby wykorzysta te informacje, aby
skontaktować się z Tobą w sprawie badania oraz aby upewnić się, że odpowiednie informacje
dotyczące badania są zapisywane celem zapewnienia opieki uczestnikom badania oraz w celu
nadzorowania jakości badania. Ustaleni przedstawiciele sponsora i organizacji regulacyjnych mogą
mieć wgląd w Twoje dane medyczne i wyniki badań, aby sprawdzić dokładność badania. Sponsor
otrzyma tylko informacje niezawierające danych identyfikujących. Osoby analizujące informacje nie
będą w stanie zidentyfikować Ciebie i nie będą w stanie znaleźć Twojego imienia i nazwiska, daty
urodzenia, numeru ośrodka prowadzącego badanie, numeru identyfikacyjnego pacjenta ani danych
kontaktowych.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako lokalny ośrodek INNODIA będzie przechowywać
informacje identyfikacyjne o Tobie z tego badania przez okres 5 lat po jego zakończeniu.
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