Προσωποποιημένη Υπηρεσία Οικολογικής οδήγησης

Δελτίο Συγκατάθεσης Συμμετέχοντα
1) Δηλώνω ότι έχω μελετήσει και κατανοήσει το χορηγούμενο Πληροφοριακό Έντυπο
Συμμετέχοντα για το ερευνητικό έργο EcoDrive: Προσωποποιημένη Υπηρεσία
Οικολογικής Οδήγησης και δηλώνω επίσης ότι μου δόθηκε η ευκαιρία να υποβάλλω
ερωτήσεις για τη διαδικασία του πειράματος στο οποίο θα συμμετέχω.
2) Δηλώνω ότι έχω κατανοήσει ότι η συμμετοχή μου είναι εθελοντική και ότι είμαι ελεύθερη/ος
να αποχωρήσω οποιαδήποτε στιγμή το αποφασίσω, χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσω τους
λόγους και χωρίς να θιγούν τα νόμιμα δικαιώματά μου.
3) Δηλώνω ότι, στο πλαίσιο του πειράματος του έργου EcoDrive, δέχομαι να εγκαταστήσω στο
κινητό μου τηλέφωνο την εφαρμογή που έχει αναπτύξει η εταιρία OSeven Single Member
Private Company εφόσον έχω μελετήσει και αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής.
4) Δηλώνω ότι, στο πλαίσιο του πειράματος του έργου EcoDrive, δέχομαι να εγκαταστήσω στο
αυτοκίνητο μου τη συσκευή διαγνωστικού ελέγχου (OBD) που θα μου παρέχει η ερευνητική
ομάδα του έργου EcoDrive.
5) Δηλώνω ότι, στο πλαίσιο του πειράματος του έργου EcoDrive, δέχομαι να απαντήσω τα
ερωτηματολόγια που θα μου στείλει η ερευνητική ομάδα του έργου.
6) Δηλώνω ότι δίνω την άδεια στα εξουσιοδοτημένα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου
EcoDrive να έχουν πρόσβαση (i) σε όλα τα δεδομένα που καταγράφονται από την εφαρμογή
που θα εγκαταστήσω στο κινητό μου τηλέφωνο, (ii) σε όλα τα δεδομένα που καταγράφονται
από τη συσκευή διαγνωστικού ελέγχου (OBD) στο όχημά μου και (iii) στα δεδομένα που θα
παρέχω μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, με μοναδικό σκοπό την επεξεργασία
και ανάλυσή τους στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου.
7) Δηλώνω ότι δίνω την άδεια στα εξουσιοδοτημένα μέλη της ερευνητικής ομάδας του έργου
EcoDrive να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα μου στα παραδοτέα του ερευνητικού έργου και σε
επιστημονικές δημοσιεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν
στα ανωτέρω δεν επιτρέπουν την ταυτοποίηση μου ως φυσικό πρόσωπο.
8) Δηλώνω ότι είμαι απολύτως υπεύθυνος για την οδηγική μου συμπεριφορά και ότι τα μέλη της
ερευνητικής ομάδας ουδεμία ευθύνη φέρουν όσον αφορά στα αποτελέσματα της οδηγικής
μου συμπεριφοράς.
9) Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί από την ερευνητική ομάδα του έργου EcoDrive ότι η εφαρμογή
που θα εγκαταστήσω στο κινητό μου τηλέφωνο δεν επηρεάζει τη λειτουργία του κινητού μου
τηλεφώνου και ότι η ερευνητική ομάδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή
δυσλειτουργία στο κινητό μου τηλέφωνο.
10) Δηλώνω ότι έχω ενημερωθεί από την ερευνητική ομάδα του έργου EcoDrive ότι η συσκευή
διαγνωστικού ελέγχου (OBD) που θα εγκαταστήσω στο όχημα μου τηλέφωνο δεν επηρεάζει
τη λειτουργία του οχήματος μου και ότι η ερευνητική ομάδα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για
οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία στο όχημα μου.
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Σημείωση
Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η ερευνητική ομάδα, τα οποία προέρχονται από την εφαρμογή
έξυπνου κινητού τηλεφώνου περιγράφονται αναλυτικά στους όρους χρήσης της εφαρμογής. Τα
δεδομένα που επεξεργάζεται η ερευνητική ομάδα, τα οποία προέρχονται από τη συσκευή
διαγνωστικού ελέγχου OBD είναι τα εξής:
•

•
•
•
•

Δεδομένα GPS: Γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος και υψόμετρο της θέσης του
οχήματος, οριζόντια και υψομετρική ακρίβεια των δεδομένων του GPS, ταχύτητα κίνησης του
οχήματος, διεύθυνση της κίνησης του οχήματος.
Δεδομένα επιταχυνσιόμετρου: Τιμές επιτάχυνσης
Δεδομένα απότομων επιταχύνσεων, επιβραδύνσεων και στροφών
Δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου του οχήματος μου.
Τεχνικά δεδομένα σχετικά με το όχημα μου
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