
ZAGŁĘBIOWSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

SZPITAL SPECJALISTYCZNY 

im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej 

DZIAŁ ZARZĄDZANIA 
41 – 300 Dąbrowa Górnicza, ul. Szpitalna 13 

tel.: 32 621 20 30  e–mail: szpital@zco–dg.pl 

 

Dąbrowa Górnicza, dn…………………….......… 
 

Imię i nazwisko:…………………………………………………… 

Tel.: …………………….....… 

Uczelnia: …………………………………………............................................……………….. 

Prawdopodobny termin zakończenia badań:……………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że zgodnie z: 

- ustawą z dnia 23.04.1964r. – Kodeks cywilny odnoszącą się do ochrony dóbr osobistych 

osób fizycznych i prawnych oraz  

- ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych,  

- ustawą z dnia 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych,  

- ustawą z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  

- ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  

regulującymi w szczególności do ochrony dóbr osobistych i danych osobowych a także 

tajemnicy państwowej i służbowej, oraz określającymi sankcje grożąc za ich naruszenie, 

zobowiązuje się w związku z przygotowaniem pracy dyplomowej / przeprowadzaniem badań 

naukowych i innych, w zakresie:………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

do zachowania reżimu prawnego wynikającego z powyższych regulacji w okresie 

prowadzenia badań ankietowych/ przygotowywania pracy dyplomowej / przeprowadzania 

badań naukowych/ ………………… oraz po jej zakończeniu. 

 

Oświadczam, iż przed pierwszym upublicznieniem przez mnie opracowania powstałego w 

wyniku mojej pracy lub wyników badań, rozumiany jako jakiekolwiek udostępnienie ich 

treści osobie trzeciej w części lub całości, przedłożę je Dyrekcji Zagłębiowskiego Centrum 

Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej w celu 

weryfikacji zapisów i naniesieniu ewentualnych zmian. Zobowiązuję się do dokonania korekt 

w zakresie wskazanym w stanowisku ZCO jak również usunięcia fragmentów jeżeli takie 

będzie żądanie ZCO. 

 

Nie przedstawienie w/w dokumentów lub ich upublicznienie bez zgody lub bez 

wprowadzenia zmian żądanych przez ZCO jest równoznaczne z brakiem zgody na 

wykorzystanie pozyskanych danych na potrzeby pracy naukowej oraz poinformowaniem 

pisemnym uczelni o tym fakcie, a także może stanowić podstawę dochodzenia 

odszkodowania na drodze cwyilnoprawnej. 

 

 

 

 

………………………………………..   ……………………………………….. 
podpis pracownika Działu Zarządzania         czytelny podpis osoby składającej oświadczenie 


