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wersja 2022.11.03 

Formularz rejestracyjny użytkownika platformy wspomagającej powrót 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 

(formularz do pobrania, wypełnienia w formie papierowej, przechowywania i chronienia na UwB) 

 
1. Użytkownik platformy przystępuje dobrowolnie do programu wspomagającego powrót 

do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 
prowadzonego przez Uniwersytet w Białymstoku. 

2. Wypełniony formularz rejestracyjny będzie przechowywany w jednym egzemplarzu w 
formie papierowej i zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych. Wersja 
elektroniczna nadesłanych formularzy będzie nieodwracalnie usunięta niezwłocznie po 
ich wydrukowaniu. 

3. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych obejmujących imię, 
nazwisko, datę urodzenia, danych kontaktowych (e-mail lub telefon komórkowy), 
informacji o implancie i stanie słuchu, skutkuje niezałożeniem konta. Podanie danych 
korespondencyjnych (opcjonalne) umożliwi przekazywanie informacji dotyczących 
wspomagania powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami 
ślimakowymi i  

4. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma numer identyfikacyjny, login oraz hasło 
dostępu do systemu platformy. Hasło zostanie zmienione przez użytkownika przy 
pierwszym logowaniu , 

5. Po założeniu konta użytkownik potwierdza kliknięciem zgody i oświadczenia wymienione 
w punktach od 6 do 11.  

6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu platformy wspomagającej 
powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 
(podpis).  
 

7. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z informacją o ochronie danych zawartych w 
formularzach rejestracyjnych i danych znajdujących się w systemie elektronicznym 
platformy (podpis). 

 
8. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem usługi świadczonej drogą 

elektroniczną (podpis). 
 
9. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z informacją o wykorzystaniu zanonimizowanych 

danych zebranych na platformie w wyniku działania użytkowników w badaniach 
naukowych (podpis). 

 
10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zanonimizowanych danych dotyczących 

zdrowia, przetwarzanie tych danych jest niezbędne do korzystania z funkcjonalności 
platformy (podpis). 

 
11. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie opcjonalnie podanych danych kontaktowych 

(podpis). 
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Imię  

Nazwisko  

data urodzenia  

dane kontaktowe: e-mail lub numer telefonu 
komórkowego (niezbędny do rejestracji oraz 
generowania i resetowania hasła) 

 

adres do korespondencji (opcjonalne)  

 

 Ucho lewe Ucho prawe 

data implantacji(1)   

typ implantu(1)   

nazwa procesora(1)   

urządzenie 
wspomagające(1)(2) 

  

poprawne, naturalne 
słyszenie(3)  

Tak/Nie Tak/Nie 

inne dodatkowe wyjaśnienia 
związane z percepcją 
dźwięku, które użytkownik 
chciałby przekazać 

 

(1)Jeśli nie dotyczy, wstawić kreskę 
 (2)Nazwa urządzenia wspomagającego 
(3)Skreślić niepotrzebne 
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Formularz rezygnacji z uczestnictwa w platformie wspomagającej powrót 
do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 

(formularz do pobrania i wypełnienia) 
 

Imię  

Nazwisko  

opis przyczyny rezygnacji (opcjonalne) 
 
 
 
 

Rezygnuję z uczestnictwa na platformie (podpis) 

 
Formularz reklamacji 

(formularz do pobrania i wypełnienia) 
 

treść reklamacji: 
 
 
 
 

 
 

Informacja o ochronie danych użytkowników platformy wspomagającej powrót do 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 

(informacja będzie wisiała na stronie internetowej platformy) 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 
15-328 Białystok. 

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za 
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl. 

3. Dane osobowe umieszczane na formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą w celu 
nadania użytkownikowi zaszyfrowanego numeru identyfikacyjnego, założenia konta 
użytkownika niezbędnego do korzystania z funkcjonalności platformy oraz do kontaktów 
z użytkownikiem platformy w celu ułatwienia powrotu do pełnego uczestnictwa w życiu 
społecznym osób z implantami ślimakowymi. Podane dane będą przetwarzane również 
do celów badań naukowych. 

4. Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane w jednym egzemplarzu i 

zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. 
5. Po wypełnieniu formularza użytkownik otrzyma numer identyfikacyjny, login oraz hasło 

dostępu do systemu platformy.  
6. W systemie elektronicznym platformy przechowywane i przetwarzane będą jedynie 

numery identyfikacyjne użytkowników platformy oraz zarejestrowana działalność 
użytkowników na platformie. Dane te będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania 
z funkcjonalności zapewnionych przez platformę. 

mailto:iod@uwb.edu.pl
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7. Dane obejmujące imię i nazwisko, datę urodzenia oraz e-mail będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO - są niezbędne do wykonania umowy na świadczenie 
usługi.  

8. Dane kontaktowe są opcjonalne i przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO) 

9. Dane o stanie zdrowia będą przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit a RODO) 
oraz w celach naukowych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j RODO. Użytkownik ma prawo 
dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody również prawo do odwołania 
zgody na ich przetwarzanie, z zastrzeżeniem, że w przypadku odwołania zgody na 
przetwarzanie danych o stanie zdrowia nie będzie możliwe dalsze korzystanie z 
funkcjonalności platformy, a dostęp do konta użytkownika zostanie zablokowany 

10. Dane przetwarzane będą przed okres korzystania z platformy przez użytkownika. 
11. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa 

zainteresowany posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Dane znajdujące się w systemie elektronicznym platformy mogą zostać przekazane 
podmiotom świadczącym usługi informatyczne na rzecz Uniwersytetu w Białymstoku. 

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
poddawane profilowaniu (motyw 71 i art. 22 RODO). 

 
 

Regulamin użytkownika platformy wspomagającej powrót do pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 

(regulamin  będzie wisiał na stronie internetowej platformy) 
 

 
1. Użytkownik platformy przystępuje dobrowolnie do programu wspomagającego powrót do 

pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi prowadzonego 
przez Uniwersytet w Białymstoku.  

2. Użytkownik nie będzie udostępniał swojego konta innym osobom. 
3. Platforma będzie służyć użytkownikowi do wspomagania jego powrotu do pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi oraz do dobrowolnego 
uczestnictwa w projektach naukowych prowadzonych przez UwB. 

4. Materiały umieszczone na platformie są własnością Uniwersytetu i nie mogą być 
kopiowane, powielane oraz przekazywane innym podmiotom bez zgody Uniwersytetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

Informacja o wykorzystaniu danych gromadzonych na platformie w badaniach naukowych 
(informacja będzie wisiała na stronie internetowej platformy) 

 
 
1. Użytkownik platformy przystępuje dobrowolnie do programu wspomagającego powrót 

do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z implantami ślimakowymi 
prowadzonego przez Uniwersytet w Białymstoku  

2. Dane znajdujące się w systemie elektronicznym platformy nie obejmują imienia i nazwiska, a 

jedynie identyfikator Zarejestrowana na platformie elektronicznej aktywność 
użytkowników jest własnością Uniwersytetu i będzie mogła być wykorzystywana w 
badaniach naukowych. 

3. Osoby które nie mają wszczepionych implantów ślimakowych i które będą chciały 
uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez Uniwersytet zostaną 
zarejestrowane jako użytkownicy platformy. 

4. Uniwersytet deklaruje, że nie jest znany jakikolwiek negatywny wpływ na zdrowie 
programu wspomagającego powrót do pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób z 
implantami ślimakowymi realizowanego poprzez platformę internetową. 

 
Regulamin usługi świadczonej drogą elektroniczną 
(regulamin  będzie wisiał na stronie internetowej platformy) 

 
 

1. Konto na platformie zakłada użytkownikowi usługodawca po wypełnieniu przez 
użytkownika formularza rejestracyjnego. 

2. W momencie założenia konta użytkownika zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a 
usługodawcą umowa o prowadzenie konta na platformie na zasadach określonych w 
niniejszym regulaminie. 

3. Założenie i korzystanie z konta użytkownika jest nieodpłatne i dobrowolne, jednak jest 
warunkiem korzystania z platformy. 

4. Konto pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z aplikacji ułatwiającej powrót do 
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób zaimplantowanych. 

5. Aby korzystać z konta użytkownika należy posiadać urządzenie (np. komputer, tablet, 
telefon komórkowy) z dostępem do sieci Internet i aktywną przeglądarką internetową, a 
także podane przez usługodawcę dane dostępowe (login i hasło). 

6. Użytkownik ma zakaz dostarczania na platformę jakichkolwiek treści o charakterze 
bezprawnym.  

7. Umowa o prowadzenie konta na platformie zostaje zawarta na czas nieokreślony. 
8. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z platformy bez podawania 

przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu użytkownik powinien wypełnić 
formularz rezygnacji z obecności na platformie. Rezygnacja będzie skutkować 
niezwłocznym usunięciem konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie. 
Usunięcie konta użytkownika skutkuje brakiem możliwości korzystania z platformy. 

9. Reklamacje dotyczące konta należy zgłaszać usługodawcy poprzez wypełnienie 
formularza reklamacyjnego. 

10. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia 
reklamacyjnego. 
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Praktyczne uwagi dotyczące korzystania z aplikacji 
 
1. Aplikacja powinna działać tak, że po wejściu na nią od razu słyszysz pierwszą linię 

melodyczną. Nie jest potrzebne kliknięcie na znak ">". Jeśli takiego działania aplikacji nie 
obserwujesz to sprawdź, czy przeglądarka ma włączoną opcję automatycznego 
odtwarzania dźwięku. 

2. Po wejściu na aplikację ustaw odpowiedni poziom głośności na swoim urządzeniu. Implant 
ślimakowy ma znacznie mniejszą dynamikę amplitudową niż ucho naturalne i z tego 
powodu źle się rozpoznaje dźwięki zbyt głośne lub zbyt ciche. 

3. Warto eksperymentować z głośnością. Jeśli nie możesz rozpoznać linii melodycznej podczas 
testu, spróbuj zmienić głośność w urządzeniu – zrób głośniej albo ciszej. 

4. Przyciskiem ze znakiem ">", z prawej strony na dole, ponownie odegraj rozpoznawaną linię 
melodyczną. Możesz ten przycisk wciskać dowolnie wiele razy, aż do pełnego rozpoznania 
linii melodycznej. Wtedy wskaż na rozpoznaną linię melodyczną. Zaświeci się kółko zielone 
lub czerwone. 

5. W przypadku niepoprawnego rozpoznania linii melodycznej pojawia się z lewej strony na 
dole przycisk z poprawną odpowiedzią. Klikając na ten przycisk możesz wysłuchać 
poprawną odpowiedź. Ta część aplikacji ma ogromne znaczenie w procesie rehabilitacji. 
Kiedy masz już dość wysłuchiwania wciśnij ">" z prawej strony i przejdź do kolejnej linii 
melodycznej. 

6. Twoje odpowiedzi są rejestrowane i posłużą do tworzenia statystyk, analizy danych i 
raportu. Dlatego ważne jest, by odpowiedzieć na pełną osiemnastkę linii melodycznych aż 
do pojawienia się znaku ">>". W przypadku przerwania testu z niepełną osiemnastką, dane 
te nie będą uwzględniane w statystykach. 

7. Jeśli masz wyraźną asymetrię w słyszeniu stroną prawą i lewą, używaj pętli indukcyjnej i 
sygnał podawaj do określonego implantu. Jeśli tego nie zrobisz, w rozpoznawaniu będzie 
brać udział strona dominująca w dobrym słyszeniu, a strona gorsza nie będzie 
rehabilitowana. 

8. Jest bardzo ważne by nie zawyżać dobrych odpowiedzi zachowaniem takim, że jak Ci dobrze 
idzie, to kończysz osiemnastkę, a jak na początku jest dużo złych odpowiedzi, to osiemnastki 
nie kończysz. Takie zachowanie uważamy za niewłaściwe. 

9. Informacje o niepoprawnym działaniu aplikacji lub o kłopotach sprzętowych prześlij na 
adres k.szymanski@uwb.edu.pl. W przypadku pojawienia się na urządzeniu komunikatów 
o błędach, zrób zrzut ekranu i prześlij obraz. 


