
  
 

 
 

Regulamin korzystania z Systemu Badań Ankietowych WUM  
z wykorzystaniem oprogramowania LimeSurvey  

dla studentów, doktorantów i nauczycieli  
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

 
 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez studentów, doktorantów i nauczycieli 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z internetowego systemu ankietowego LimeSurvey. 

Oprogramowanie jest dostępne pod adresem https://cdem.limequery.com/. 

 

2. Warunkiem korzystania z sytemu ankietowego LimeSurvey jest zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu. 

 

3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia i skróty oznaczają: 

 

a) System Badań Ankietowych LimeSurvey (dalej: ,,System ankietowy”) – określenie systemu 

pozwalającego na przeprowadzanie badań ankietowych, który jest udostępniany Użytkownikom 

na licencji uzyskanej przez Warszawski Uniwersytet Medyczny.  

 

b) Użytkownik – osoba upoważniona przez Warszawski Uniwersytet Medyczny do korzystania 

z zakupionej przez Uczelnię licencji na system LimeSurvey do tworzenia badań ankietowych w 

celach naukowych. 

 

c) WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą pod adresem ul. Żwirki i Wigury 61, 

02-091 Warszawa.  

 

4. Do korzystania z systemu ankietowego uprawnieni są wszyscy studenci, doktoranci i nauczyciele 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

 

5. W celu utworzenia konta w systemie ankietowym i przeprowadzenia badania każda 

zainteresowana osoba musi wypełnić odpowiedni dla siebie formularz zgłoszeniowy znajdujący 

się pod adresem: 

 

a) STUDENCI – https://biurojakosci.wum.edu.pl/content/formularz-studenci-0 

b) DOKTORANCI - https://biurojakosci.wum.edu.pl/content/formularz-doktoranci-0 

c) NAUCZYCIELE – https://biurojakosci.wum.edu.pl/content/formularz-nauczyciel-akademicki-0 

 

Uwierzytelnienie następuje na podstawie danych dostępowych SSL-WUM.  
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6. W przypadku przeprowadzenia więcej niż jednego badania użytkownik zobligowany jest do 

zgłoszenia jego przeprowadzenia poprzez w/w formularz w celu zabezpieczenia się przed utratą 

uprawnień. 

 

7. Użytkownik oświadcza, że przy pomocy systemu ankietowego nie będą przetwarzane dane 

osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 

 

8. Użytkownik oświadcza, że dane zebrane podczas przeprowadzania badań ankietowych 

z wykorzystaniem systemu ankietowego będzie wykorzystywał z poszanowaniem prywatności 

osób trzecich.  

 

9. Użytkownik oświadcza, że nie będzie wykorzystywał danych zebranych podczas przeprowadzania 

badań ankietowych z wykorzystaniem systemu ankietowego w celach innych niż cele naukowe.  

 

10. Użytkownik wykorzystujący udostępniane narzędzie może zrealizować badanie, w ramach 

którego zbierze nie więcej niż 1000 ankiet. W uzasadnionych sytuacjach istnieje możliwość 

zebrania większej liczby ankiet po uzyskaniu zgody pracownika Biura Jakości i Innowacyjności 

Kształcenia. 

 

11. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie ogólnych informacji o tematyce badań i grupie badanej 

przez Warszawski Uniwersytet Medyczny za pomocą systemu ankietowego, które posłużą jedynie 

jako źródło analityczno-badawcze. Wykorzystanie danych szczegółowych z przeprowadzonego 

badania będzie każdorazowo wymagało zgody autora badania. 

 

12. Naruszenie zasad korzystania z licencji oraz nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu skutkować 

będzie zablokowaniem konta. 

 

 

 

 
 


