
  

   

DS Blatt PIAAC Feldstudie 2020 - Polnisch 
 

 
 

PIAAC – Informacje dotyczące ochrony danych  
 

Cele międzynarodowego badania PIAAC 

PIAAC jest międzynarodowym porównawczym badaniem naukowym kompetencji dorosłych w życiu 
codziennym wspieranym finansowo przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). 
Celem PIAAC jest ocena kompetencji osób dorosłych w życiu codziennym w różnych krajach w celu 
lepszego zrozumienia rozwoju tych kompetencji, ich wykorzystania i znaczenia w pracy i życiu 
codziennym. Wyniki badań PIAAC dostarczają decydentom politycznym wsparcia w podejmowaniu 
ukierunkowanych działań społecznych, szczególnie w dziedzinie edukacji i polityki rynku pracy. 

 

PIAAC w Niemczech – zleceniodawca i realizacja 

W Niemczech Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych Niemiec powierzyło kierownictwo 
naukowe PIAAC instytutowi GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (kwadrat B2, 1, 
68159 Mannheim), czyniąc go odpowiedzialnym za badanie, w tym w zakresie prawnej ochrony 
danych. GESIS zlecił zebranie danych PIAAC instytucji prowadzącej badania ankietowe Kantar. W celu 
przeprowadzenia ankiety Kantar współpracuje z dostawcami usług (np. ankieterami, usługodawcami 
w zakresie dostawy infrastruktury IT). Zawarto niezbędne umowy o ochronie danych zgodnie z art. 
28 RODO. 

Ankieta PIAAC polega na początku na tym, że się ankieter firmy Kantar zadaje Państwu różne pytania 
dotyczące Państwa ścieżki zawodowej (np. wykształcenia, doświadczenia zawodowego). Następnie 
samodzielnie opracowują Państwo zadania związane z życiem codziennym. Państwa dane i inne 
informacje z ankiety, takie jak czas różnych części ankiety, są automatycznie zapisywane. Ponadto, 
gromadzone są dane do celów metodologicznych, które służą w szczególności zapewnieniu jakości 
badania (np. informacje techniczne na temat przebiegu badania). W dalszym toku badania dane z 
ankiety zostaną uzupełnione oceną środowiskową i mikrośrodowiskowymi danymi regionalnymi. 

 

Wybór i dobrowolność 

Do udziału w PIAAC zostali Państwo wybrani losowo. W celu realizacji tego badania, które leży w 
interesie publicznym, informacje o Państwa osobie (imię i nazwisko, adres, wiek, płeć i narodowość) 
zostały nam przekazane przez Urząd meldunkowy Państwa gminy na podstawie prawnej zgodnie z 
§ 46 Federalnej ustawy o ewidencji ludności (niem. Bundesmeldegesetz – BMG) w ramach informacji 
grupowej. Kontakt nawiązuje się na podstawie art. 6 (1) f RODO (uzasadniony interes w 
przeprowadzeniu reprezentatywnego badania w badaniach społecznych). 

Państwa udział w PIAAC jest całkowicie dobrowolny. Brak udziału w ankiecie lub jej przerwanie 
nie rodzi żadnych konsekwencji. W przypadku wzięcia udziału możliwe jest wycofanie swojej zgody 
później. Otrzymany zwrot wydatków nie stanowi zapłaty, lecz jest wyrazem podziękowania za 
wsparcie tego ważnego badania. Tym samym nie wiąże się dla Państwa z żadnymi zobowiązaniami. 

 

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych 

GESIS i Kantar działają zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w 
szczególności z Ogólnym unijnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i Federalną ustawą o 
ochronie danych (niem. Bundesdatenschutzgesetz – BDSG). Ponadto Kantar jest członkiem 
stowarzyszenia zarejestrowanego Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. 
(ADM) i podlega jego zasadom zawodowym. GESIS i Kantar nie przekazują Państwa imienia i nazwiska 
ani adresu innym stronom trzecim. 

  



Dane zebrane podczas wywiadu są zapisywane oddzielnie od Państwa nazwiska oraz adresu. Jedynie 
w celu kontroli jakości możliwe jest ponowne nawiązanie kontaktu z Państwem (np. przez wysłanie 
krótkiego kwestionariusza w ramach kontroli ankietera); w takim przypadku zebrane zostaną tylko 
niezbędne informacje. 

Państwa imię, nazwisko i adres będziemy przechowywać tylko do czasu ukończenia wszystkich 
kroków badawczych i zapewnienia jakości (prawdopodobnie do listopada 2020 r.). Zebrane od tego 
momentu dane z ankiety nie mogą być powiązane z Państwem. Dotyczy to również sytuacji, gdy 
dowody (np. dotyczące płatności kwot pieniężnych) muszą być przechowywane dłużej ze względu na 
przepisy prawa podatkowego i handlowego. 

 

Organizacje międzynarodowe 

W celu międzynarodowej koordynacji PIAAC OECD (z siedzibą w Paryżu) powołało międzynarodowe 
konsorcjum sześciu instytucji: ETS (kierownictwo; USA); CAPAN (Belgia); GESIS (Niemcy); IEA 
(Niemcy); ROA (Holandia); Westat (USA). OECD i konsorcjum otrzymują dane dotyczące 
międzynarodowego przetwarzania i oceny danych, ale bez nazwisk i danych kontaktowych. 

 

Państwa prawa 

Zasadniczo mogą Państwo dochodzić następujących praw w odniesieniu do swoich danych 
osobowych, dopóki dane adresowe nie zostaną usunięte w GESIS i Kantar: 

▪ Prawo do informacji ▪ Prawo do ograniczenia przetwarzania 

▪ Prawdo do sprostowania ▪ Prawo do przenoszenia danych 

▪ Prawo do sprzeciwu ▪ Prawdo do usuwania 

 

Jeśli udział lub dalszy kontakt nie jest pożądany, można się sprzeciwić przetwarzaniu swoich danych. 
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru ds. ochrony danych. Zalecamy 
wcześniejszy kontakt z inspektorem ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych 
można znaleźć na stronie www.gesis.org/institut/datenschutz (patrz link na dole strony). 

 

Osoba odpowiedzialna za kontakt 

Pytania lub wnioski dotyczące ochrony danych należy kierować pod adres: 
 
 
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften 
Datenschutzbeauftragter  
(Inspektor ds. danych osobowych) 
Postfach 12 21 55 
D-68072 Mannheim 
 
E-mail: datenschutz@gesis.org 
Tel.: 02232 200 879 
 

 
Kantar GmbH 
Datenschutzbeauftragter  
(Inspektor ds. danych osobowych) 
Landsberger Straße 284 
D-80687 München 
 
E-mail: datenschutz@kantar.com 
Tel.: 089 5600 1176 

 
Ze względów organizacyjnych prosimy o kierowanie swoich zapytań do działu ochrony danych w 
firmie Kantar (datenschutz@kantar.com), jeśli to możliwe najpierw za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. W razie potrzeby Kantar przekaże Państwa zapytania do GESIS. 

 
Dziękujemy za współpracę i zaufanie do naszej pracy!  

Jeżeli polskie tłumaczenie przedstawionego tutaj dokumentu, który służy jedynie jako pomoc w 
zrozumieniu, różni się od oryginalnego przekazanego również tekstu w języku niemieckim, obowiązuje 
wówczas wyłącznie wersja niemiecka. 
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