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Sutikimo objektas
Taip
Suprantu, kad mano dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir esu laisvas bet kuriuo metu,
neaiškindamas priežasčių pasitraukti iš tyrimo be jokių neigiamų pasekmių ar baudų.
Sutinku, kad tyrimo metu mano išsakyti komentarai būtų cituojami bakalauro/magistro
baigiamajame darbe.
Sutinku, kad mano vardas ir pavardė būtų minimi bakalauro/magistro baigiamajame darbe.

Ne

Sutinku, kad bakalauro/magistro baigiamajame darbe būtų minima mano darbovietė.
Suprantu, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, darbovietė ir kt.) yra
bakalauro/magistro baigiamojo darbo dalis ir šie duomenys, kokybės užtikrinimo tikslais, bus
prieinami universiteto atstovams, susijusiems su bakalauro/magistro baigiamojo darbo rašymu
(darbo vadovas, recenzentas, kvalifikacinė gynimo komisija, studijų vadybininkė, programos
direktorius, etikos komisija, studijų komisija) ir duodu leidimą šiems universiteto atstovams turėti
priėjimą prie surinktų duomenų.
Suprantu, kad tyrimas yra dalis bakalauro/magistro baigiamojo darbo, kuris bus ginamas viešame
kvalifikacinės gynimo komisijos posėdyje ir duodu leidimą pristatyti tyrimo metu mano išsakytus
komentarus viešame kvalifikacinės gynimo komisijos posėdyje.
Sutinku, kad baigiamasis darbas, kuriame esu cituojamas, būtų viešai paskelbtas internete.
Sutinku dalyvauti tyrime

Tyrimo metu surinkti duomenys, įskaitant asmens duomenis, bus saugomi slaptažodžiais apsaugotuose kompiuteriuose bei
slaptažodžiu apsaugotoje elearning.ism.lt sistemoje ir tik universiteto atstovai bei universiteto duomenų tvarkytojai turės prieigą
prie surinktų duomenų. ISM universitetas įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis tyrimo atlikimo tikslu griežtai laikydamasis
duomenų apsaugos teisės aktų ir duomenų saugos reikalavimų. Visais klausimais dėl asmens duomenų tvarkymo maloniai prašome
kreiptis į ISM el. pašto adresu dpo@ism.lt. Iškilus bet kokiems etikos klausimams dėl tyrimo turite teisę kreiptis ar skųstis jo vadovui
ar ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto etikos komisijai (etikos komisijos el. pašto adresas etika@ism.lt). Daugiau informacijos
apie ISM duomenų tvarkymą galima rasti Privatumo politikoje svetainėje https://www.ism.lt
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