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PIAAC – informacje dotyczące ochrony danych
Cele międzynarodowego badania PIAAC
PIAAC to międzynarodowe badanie naukowe porównujące umiejętności życia codziennego osób
dorosłych, wspierane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem PIAAC jest
badanie umiejętności życia codziennego populacji osób dorosłych w różnych krajach, aby lepiej
zrozumieć, jak te umiejętności się rozwijają, jak są wykorzystywane i jakie mają znaczenie w pracy i
życiu codziennym. Gromadzone w ramach PIAAC dane są poddawane analizie naukowej. Wnioski z tej
analizy wspierają polityków w podejmowaniu ukierunkowanych działań społecznych, zwłaszcza w
dziedzinie polityki edukacji i rynku pracy.
PIAAC w Niemczech – zamawiający i wdrożenie
W Niemczech Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych zleciło nadzór naukowy nad PIAAC
instytutowi GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften (Quadrat B6, 4-5, 68159 Mannheim),
który jest odpowiedzialny za badanie, również pod względem ochrony danych. Na potrzeby niektórych
zadań częściowych GESIS korzysta z usług podwykonawców (np. do gromadzenia danych, kodowania),
z którymi zawarte zostały umowy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
Przeprowadzenie badania zlecono instytutowi badawczemu Kantar, który współpracuje również z
dostawcami usług (np. ankieterzy, zapewnienie infrastruktury IT), z którymi również zawarte zostały
umowy o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
Badanie w ramach PIAAC początkowo polega na tym, że ankieter z agencji Kantar zadaje Ci różne
pytania dotyczące Twojej osoby (np. wykształcenie, kariera zawodowa). Następnie samodzielnie
opracowujesz zadania związane z życiem codziennym. Podawane przez Ciebie informacje oraz inne
informacje z badania, takie jak np. godziny poszczególnych części badania, są zapisywane
automatycznie. Ponadto zbierane są dane dla celów metodologicznych, które służą w szczególności
zapewnieniu jakości badania (np. informacje techniczne dotyczące przebiegu badania). Poza tym
dokonuje się oceny otoczenia i uzupełnia ją o dane regionalne w skali mikro.
Wybór i dobrowolność
Zostałeś(-aś) losowo wybrany(-a) do udziału w PIAAC. Na potrzeby przeprowadzenia tego badania,
które leży w interesie publicznym, informacje dotyczące Twojej osoby (imię i nazwisko, adres, rok
urodzenia lub wiek, płeć i obywatelstwo) zostały nam przekazane z rejestru ludności w Twojej gminie
na podstawie § 46 federalnej ustawy meldunkowej (BMG) w ramach informacji grupowej.
Nawiązywanie kontaktu odbywa się na podstawie art. 6 (1) ust. 1e RODO (interes publiczny w
przeprowadzeniu reprezentatywnego badania w ramach badań społecznych).
Twój udział w PIAAC jest całkowicie dobrowolny. Jeśli nie chcesz wziąć udziału w badaniu, nie
chcesz odpowiedzieć na dane pytanie lub chcesz przerwać badanie, nie ponosisz z tego tytułu żadnych
negatywnych konsekwencji. Nawet jeśli uczestniczysz w badaniu, możesz później wycofać swoją zgodę
na udział. Otrzymane rekompensaty za poświęcony czas nie stanowią zapłaty, lecz podziękowanie za
Twoje wsparcie tego ważnego badania. Nie podejmujesz w ten sposób żadnego zobowiązania.
Postępowanie z danymi osobowymi i ich przechowywanie
GESIS i Kantar pracują zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w
szczególności z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i federalną ustawą o ochronie
danych (BDSG). Ponadto, Kantar jest członkiem stowarzyszenia branżowego Arbeitskreis Deutscher
Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM) i podlega jego kodeksowi postępowania. GESIS i Kantar
nie będą przekazywać Twojego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych żadnym innym stronom
trzecim.
Zebrane podczas ankiety dane nie są przechowywane razem z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz
danymi kontaktowymi. Ponowny kontakt z Tobą może nastąpić jedynie na potrzeby kontroli jakości (np.
poprzez przesłanie krótkiego kwestionariusza w ramach kontroli ankieterów); w takim przypadku
zebrane zostaną tylko niezbędne do tego celu informacje.
Przechowujemy Twoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tylko do czasu zakończenia wszystkich
etapów kontroli i zapewnienia jakości (przypuszczalnie do końca 2023 roku). Po tym czasie Twoje imię

i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną usunięte. Od tego momentu zebranych danych z ankiety nie
będzie już można powiązać z Twoją osobą. Dotyczy to również sytuacji, gdy Kantar ze względu na
przepisy prawa podatkowego i handlowego jest zobowiązany do dłuższego przechowywania dowodów
(np. na potrzeby wypłaty kwot pieniężnych).
Organizacje międzynarodowe i wykorzystywanie danych
Do celów międzynarodowej koordynacji PIAAC Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (z
siedzibą w Paryżu) powołała międzynarodowe konsorcjum złożone z sześciu instytucji: ETS
(kierownictwo; USA); cApStAn (Belgia); GESIS (Niemcy); IEA (Niemcy); ROA (Niderlandy); Westat
(USA). Wszystkie kraje uczestniczące w PIAAC przekazują zebrane dane respondentów – bez imion i
nazwisk oraz bez danych kontaktowych, o ile nie można ich już bezpośrednio odnieść do poszczególnych
respondentów – do konsorcjum PIAAC i OECD. Pragniemy zwrócić uwagę, że w krajach odbiorców spoza
Unii Europejskiej nie zawsze ma zastosowanie europejski poziom ochrony danych. Konsorcjum PIAAC
i OECD stosują jednak starannie przemyślane koncepcje ochrony danych. Konsorcjum gromadzi dane ze
wszystkich krajów, przetwarza je dalej i przygotowuje w taki sposób, aby mogły zostać następnie
wykorzystane do analiz naukowych.
Dane te są wykorzystywane na dwa sposoby. Z jednej strony bardzo ogólne dane są udostępniane
społeczności międzynarodowej za pośrednictwem strony internetowej OECD. Mniej ogólne dane są
udostępniane wyłącznie do celów naukowych na potrzeby badań międzynarodowych.
Wykorzystywanie tego naukowego zbioru danych wymaga zawarcia umowy z naukowcami i instytutem
GESIS, który zapewnia zachowanie poufności Twoich danych. Informacji zawartych w analizach i
publikacjach nie można w żaden sposób powiązać z Twoją osobą.
Twoje prawa
W odniesieniu do swoich danych osobowych do momentu usunięcia imienia i nazwiska oraz danych
kontaktowych w GESIS i Kantar możesz zasadniczo dochodzić następujących praw:
▪ Prawo do informacji
▪ Prawo do ograniczenia przetwarzania
▪ Prawo do sprostowania
▪ Prawo do przeniesienia danych
▪ Prawo do sprzeciwu
▪ Prawo do usunięcia danych
Jeśli nie życzysz sobie uczestnictwa w badaniu lub dalszego kontaktu dotyczącego badania, możesz
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo do złożenia skargi do
organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Zalecamy wcześniejszy kontakt z inspektorem
ochrony danych. Więcej informacji na temat ochrony danych znajdziesz na stronie
www.gesis.org/institut/datenschutz (patrz link na dole strony).
Osoby kontaktowe
W sprawie pytań lub wniosków dotyczących ochrony danych osobowych skontaktuj się z nami pod
poniższym adresem, w temacie wpisując PIAAC:
Kantar GmbH
GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Datenschutzbeauftragte
Datenschutzbeauftragter
Landsberger Straße 284
Postfach 12 21 55
D-80687 München
D-68072 Mannheim
E-mail: datenschutz@kantar.com
Tel.: 0800 / 100 1425

E-mail: datenschutz@gesis.org

(pracownicy infolinii dotyczącej badania, którzy chętnie
zajmą się Twoją sprawą i przekażą ją inspektorowi
ochrony danych instytutu Kantar)

Z przyczyn organizacyjnych prosimy najpierw o kontakt z działem ochrony danych Kantar, najlepiej
drogą mailową (datenschutz@kantar.com). Kantar w razie potrzeby przekaże Twoje zapytanie do
GESIS.
Dziękujemy za współpracę i zaufanie do naszej pracy!
„Jeśli przedłożone tu polskie tłumaczenie dokumentu, które służy wyłącznie wygodzie czytelnika, różni się od
również przedłożonego oryginalnego tekstu niemieckiego, wiążąca jest wyłącznie wersja niemiecka.”

