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ZGODA NA WYKONANIE BADANIA ELEKTROENCEFALOGRAFICZNEGO 

 

01. Nazwisko osoby badanej 

                             
 

02. Imię pierwsze osoby badanej 

                            

 
03. Nazwisko opiekuna prawnego osoby badanej 

                            

 
04. Imię pierwsze opiekuna prawnego osoby badanej 

                            

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o celu powyższego badania 

klinicznego, czasie trwania, sposobie jego przeprowadzenia, oczekiwanych korzyściach, ewentualnym 

ryzyku i zagrożeniach, wszelkich niedogodnościach związanych z uczestniczeniem w tym badaniu 

oraz o moich prawach i obowiązkach.  

 

Przeczytałem/am też i zrozumiałem/am treść Formularza Informacyjnego dla Pacjenta. 

Poinformowano mnie, że dodatkowe pytania dotyczące badania mogę kierować bezpośrednio do 

osoby prowadzącej badanie i że uzyskam na nie wyczerpującą odpowiedź. 

 

Jestem świadomy/a przysługującego mi prawa do odstąpienia od udziału w badaniu na każdym jego 

etapie, bez podania przyczyny. Wiem również, że skorzystanie z tego prawa nie wpłynie na dalszy 

przebieg mojego leczenia. Otrzymałem/am do rąk własnych Formularz Informacyjny RODO dla 

Pacjenta oraz Formularz Zgody na udział w badaniu. 

 

Niniejszym wyrażam pełną, świadomą i dobrowolną zgodę na udział w tym badaniu: 
 

 

05. Czytelny podpis                                                                                              06. Data 

  
 

 

POTWIERDZENIE ODBIORU WYNIKÓW BADANIA EEG (ELEKTROENCEFALOGRAFICZNEGO) 
 

Ja* niżej podpisany/a, potwierdzam odbiór wyników własnych | osoby nad, którą sprawuję opiekę 

prawną | osoby upoważniającej niepotrzebne skreślić* 
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW ZWIĄZANYCH Z PRAWIDŁOWYM 

WYKONANIEM ORAZ OPISEM BADANIA ELEKTROENCEFALOGRAFICZNEGO. 
 

01. Nazwisko osoby badanej 

                            
 

02. Imię pierwsze osoby badanej 

                            

 
03. Nazwisko opiekuna prawnego osoby badanej 

                            

 
04. Imię pierwsze opiekuna prawnego osoby badanej 

                            

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/ 

danych osobowych osoby dla której stanowię opiekę prawną niepotrzebne skreślić*. Przeczytałem/am też i 

zrozumiałem/am treść poniższych zapisów RODO.

 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 

95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), które weszło w życie 25 maja 

2018r., przedstawiamy zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane. 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi 

przetwarzania Państwa danych, które znajdują się na stronie Ministerstwa 

Cyfryzacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez 

Laboratorium Psychologiczno-Terapeutyczne Neurolines. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium 

Psychologiczno-Terapeutyczne Neurolines. z siedzibą w Legionowie, wpisana 

do wpisu ewidencji gospodarczej oraz do rejestru podmiotów leczniczych. 

Numer NIP: 5361738155, REGON: 145847296 

2.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, 

żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co 

do przetwarzania danych oraz prawo  

przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z 

wymogami prawnymi. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonywania badania 

elektroencefalograficznego oraz jego opisu, wywiązania się z umów na 

świadczenia zdrowotne między podmiotami, których Pan/Pani jest 

świadczeniobiorcą,  wykonania nakładanych na Administratora obowiązków 

prawnych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie 

skutkowało niemożnością wykonania badania EEG. 

 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym 

do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie 

niezbędnym wykonania nakładanych na Administratora obowiązków 

prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO). 

6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana 

odrębnej zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące z 

Administratorem celem realizacji badania EEG oraz jego opisu. Pani/Pana 

dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, 

w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską 

za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej 

informacji na temat krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony 

danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: 

https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz 

czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający 

z innych przepisów np. podatkowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe w sposób 

niezgodny z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tj. z 

RODO. 

10. W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości związanych z powyższą 

kwestią, prosimy o kontakt e-mail: neurolines@neurolines.pl  bądź 

telefoniczny: 503-502-784.
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FORMULARZ INFORMACYJNY RODO DLA PACJENTA. 

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 

95/46/WE (szerzej znanemu jako „RODO”), które weszło w życie 25 maja 2018r., przedstawiamy 

zasady, na jakich przetwarzamy Państwa dane. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi 

informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych, które znajdują się na stronie Ministerstwa 

Cyfryzacji https://www.gov.pl/cyfryzacja/rodo-informator. 

 

Informacja na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych przez Laboratorium 

Psychologiczno-Terapeutyczne Neurolines. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Laboratorium Psychologiczno-Terapeutyczne 

Neurolines. z siedzibą w Legionowie, wpisana do wpisu ewidencji gospodarczej oraz do rejestru 

podmiotów leczniczych. Numer NIP: 5361738155, REGON: 145847296 

2.  Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo  

przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce 

organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Dane będą przetwarzane w celu wykonywania badania elektroencefalograficznego oraz jego opisu, 

wywiązania się z umów na świadczenia zdrowotne między podmiotami, których Pan/Pani jest 

świadczeniobiorcą,  wykonania nakładanych na Administratora obowiązków prawnych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością 

wykonania badania EEG. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i 

wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b, zaś w zakresie niezbędnym wykonania nakładanych na 

Administratora obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO). 
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6. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Pani/Pana odrębnej zgody, przysługuje 

Pani/ Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty współpracujące z Administratorem celem realizacji 

badania EEG oraz jego opisu. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski 

Obszar Gospodarczy, w tym również do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za 

zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. Więcej informacji na temat krajów 

zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod adresem: 

https://giodo.gov.pl/163/id_art/1519/j/pl. 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi oraz czas konieczny do 

wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z innych przepisów np. podatkowych. 

9. Przysługuje Pani/Panu sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli 

Administrator przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z nowymi przepisami dotyczącymi 

ochrony danych osobowych tj. z RODO. 

10. W przypadku Państwa pytań lub wątpliwości związanych z powyższą kwestią, prosimy o kontakt e-

mail: neurolines@neurolines.pl  bądź telefoniczny: 503-502-784. 
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FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PACJENTA. 

 

Badania EEG (elektroencefalografia)  — to badanie rejestrujące czynność bioelektryczną kory 

mózgowej, jest nieinwazyjne, powtarzalne i bezpieczne. Czynność rejestrowana w zapisie EEG wynika 

z przemieszczania się ładunków elektrycznych w błonach neuronalnych. Potencjały elektryczne 

przedstawiają sumaryczną czynność elektryczną dużej liczby neuronów. Badanie EEG wykonuje się w 

czuwaniu i/lub we śnie, z próbami aktywacyjnymi jak hiperwentylacja i fotostymulacja lub bez nich, w 

zależności od problemu klinicznego oraz możliwości współpracy z pacjentem, ale przede wszystkim 

zgodnie z zaleceniem lekarza. U noworodków, niemowląt i małych dzieci podstawowym badaniem 

jest badanie we śnie.  

Na głowę pacjenta nakładany jest czepek automatyczny (z wmontowanymi elektrodami), lub siatka 

pod którą zakłada się elektrody. Skóra głowy musi być dobrze oczyszczona aby zapis był czytelny i bez 

zakłóceń. Dlatego tuż przed badaniem miejsca w których elektrody będą dotykały powierzchni głowy 

zostaną dokładnie przemyte. Kontakt elektrody ze skórą umożliwia specjalny żel, pasta lub klej. 

Substancje te posiadają neutralne PH, a zatem są całkowicie nieszkodliwe dla skóry, a przy tym nie 

powodują zabrudzeń ubrań czy włosów (bierność chemiczna). Żele do EEG charakteryzują się 

odpowiednią lepkością, która zapewnia optymalną przyczepność nawet do małych i gładkich 

powierzchni. Przygotowanie do badania jest bezbolesne. Badanie najczęściej wykonywane jest w 

pozycji leżącej (rzadziej w siedzącej), z zamkniętymi oczami. 

W trakcie badania wykonywane są próby czynnościowe takie jak: otwarcie oczu (RZ – reakcja 

zatrzymania), intensywne, kilkuminutowe oddychanie (HW – hiperwentylacja), błyski lampy 

stroboskopowej (FS – fotostymulacja). W czasie badania pacjent powinien starać się leżeć bez ruchu, 

ograniczyć przełykanie śliny i nie mrugać. Po badaniu czepek zostanie zdjęty a skóra głowy 

oczyszczona. Rutynowe badanie EEG w czuwaniu trwa zwykle ok. 20 minut, badanie we śnie – 30 

minut od zaśnięcia, a badanie u noworodka i niemowlęcia – 60–90 minut. 

 

Nie ma zagrożeń związanych z EEG. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne. Aparat EEG Mitsar — 201 

jest zgodny z Dyrektywą Unijną 93/42/EWG dotyczącą wyrobów medycznych, czego potwierdzeniem 

jest medyczny certyfikat zgodności CE. Producent urządzeń (firma Mitsar) ma certyfikat jakości ISO. 

Po wykonaniu badania pacjent może wrócić do rytmu dobowego. 


