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PIAAC – Informații privind protecția datelor
Obiectivele studiului internațional PIAAC
Studiul PIAAC este un studiu științific comparativ la nivel internațional privind deprinderile de viață ale
adulților și este sponsorizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
Obiectivul studiului PIAAC este de a analiza deprinderile de viață ale populației adulte din diferite țări
pentru a înțelege mai bine cum se dezvoltă aceste competențe, cum sunt utilizate și ce importanță au
din punct de vedere profesional, dar și în viața de zi cu zi. Datele colectate în cadrul studiului PIAAC sunt
evaluate științific. Constatările care rezultă din această evaluare sprijină factorii de decizie politică în
luarea de măsuri sociale specifice, în special în domeniul educației și al politicii privind piața muncii.
PIAAC în Germania – beneficiar și desfășurare
În Germania, GESIS – Institutul Leibniz pentru Științe Sociale (Quadrat B6, 4-5, 68159 Mannheim)
este mandatat de către Ministerul Federal al Educației și Cercetării cu conducerea științifică a PIAAC și
este responsabil pentru studiu, inclusiv în ceea ce privește protecția datelor. Pentru anumite părți ale
misiunii, GESIS utilizează subcontractanți (de exemplu pentru colectarea datelor, criptare) cu care există
acorduri de protecție a datelor în conformitate cu articolul 28 din RGPD.
Institutul de sondaj Kantar a fost mandatat cu realizarea sondajului și acesta lucrează, de asemenea, cu
furnizori de servicii (de exemplu, intervievatori, furnizare de infrastructură IT) cu care au fost încheiate,
de asemenea, acorduri de protecție a datelor în conformitate cu articolul 28 din RGPD.
Interviul PIAAC constă în primul rând din adresarea unor întrebări diverse despre parcursul
dumneavoastră (de exemplu, educație, carieră profesională) de către un intervievator de la Kantar. După
aceea veți edita în mod independent sarcini legate de viața de zi cu zi. Datele dumneavoastră și alte
informații din sondaj, precum orele de desfășurare a diferitelor părți ale sondajului, sunt înregistrate
automat. În plus, datele sunt colectate în scopuri metodologice, care servesc în special la asigurarea
calității studiului (de exemplu, informații tehnice privind desfășurarea sondajului). De asemenea, se
realizează o evaluare a mediului, completată cu date regionale la scară mică.
Selecție și caracter voluntar
Ați fost selectat în mod aleatoriu pentru a participa la studiul PIAAC. Pentru a realiza acest studiu de
interes public, informațiile despre persoana dumneavoastră (nume, adresă, an de naștere, respectiv
vârstă, sex și naționalitate/naționalități) ne-au fost transmise de la Registrul pentru evidența populației
din localitatea dumneavoastră, în temeiul juridic al art. 46 din Legea federală germană privind
înregistrarea cetățenilor (BMG), în cadrul așa‐numitelor solicitări de grup. Contactarea se face în temeiul
art. 6 alin. 1 teza 1 din RGPD (interesul public în realizarea unui studiu reprezentativ din domeniul
cercetării sociale).
Participarea dumneavoastră la studiul PIAAC este complet voluntară. Dacă nu doriți să participați,
dacă nu doriți să răspundeți la o întrebare sau dacă doriți să întrerupeți sondajul, nu vor exista niciun
fel de repercursiuni pentru dumneavoastră. Chiar dacă participați, vă puteți retrage consimțământul și
ulterior. Orice indemnizație primită nu reprezintă o plată, ci o mulțumire pentru sprijinul acordat
acestui studiu important. Nu decurge niciun fel de angajament pentru dumneavoastră de aici.
Utilizarea și stocarea datelor cu caracter personal
GESIS și Kantar lucrează în conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor, în special
cu Regulamentul General UE privind Protecția Datelor (RGPD) și cu Legea federală privind protecția
datelor (BDSG). În plus, Institutul Kantar este membru al Arbeitskreis Deutscher Markt- und
Sozialforschungsinstitute e.V. (ADM - Grup de lucru al institutelor germane de cercetare socială și de
piață) și este obligat să respecte codul de conduită al acestuia. GESIS și Kantar nu vor transmite altor
părți terțe, numele și datele dumneavoastră de contact.
Datele colectate în timpul interviului vor fi stocate separat de numele și datele dumneavoastră de
contact. Este posibil să fiți contactat din nou doar în scopul controlului calității (de exemplu, prin
trimiterea unui scurt chestionar ca parte a controlului intervievatorului); însă în acest caz, vor fi
combinate doar informațiile necesare în acest scop.
Vom stoca numele și datele dumneavoastră de contact până la finalizarea tuturor etapelor de evaluare
și de asigurare a calității (probabil până la sfârșitul anului 2023). După aceea, numele și datele
dumneavoastră de contact vor fi șterse. Din acest moment, datele colectate în cadrul interviului nu vor
mai putea fi asociate cu persoana dumneavoastră. Acest lucru este valabil și în cazul în care Kantar

trebuie să păstreze dovada plății (de exemplu, pentru plata unor sume de bani) pentru o perioadă mai
lungă de timp din motive de drept fiscal și comercial.
Organizațiile internaționale și utilizarea datelor
Pentru coordonarea internațională a studiului PIAAC, OCDE (cu sediul la Paris) a desemnat un consorțiu
internațional format din șase instituții: ETS (conducere; SUA); cApStAn (Belgia); GESIS (Germania); IEA
(Germania); ROA (Olanda); Westat (SUA). Toate țările participante la studiul PIAAC transmit datele
colectate de la respondenți consorțiului PIAAC și OCDE, fără nume și fără detalii de contact, astfel încât
nu mai pot fi asociate direct cu respondenții individuali. Atragem atenția asupra faptului că nivelul
european de protecție a datelor nu se aplică întotdeauna în țările beneficiare din afara Uniunii Europene.
Cu toate acestea, consorțiul PIAAC și OCDE aplică concepte de protecție a datelor foarte bine gândite.
Consorțiul reunește datele din toate țările, le prelucrează și le pregătește astfel încât să poată fi utilizate
ulterior pentru evaluări științifice.
Datele sunt utilizate în două moduri. În primul rând, datele nedetaliate sunt puse la dispoziția publicului
internațional prin intermediul paginii Web OCDE. Datele mai concrete sunt puse la dispoziție exclusiv
în scopuri științifice de cercetare internațională. Utilizarea acestui set de date științifice necesită
încheierea unui acord contractual cu oamenii de știință și GESIS, care asigură păstrarea confidențialității
datelor dumneavoastră. Nu este posibil să tragem concluzii despre persoana dumneavoastră din
evaluări și publicații.
Drepturile dumneavoastră
În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți din principiu să vă exercitați
următoarele drepturi, care ajung până la ștergerea numelui și a datelor de contact de la GESIS și Kantar:
▪ Dreptul la informare
▪ Dreptul la restricționarea prelucrării
▪ Dreptul la rectificare
▪ Dreptul la portabilitatea datelor
▪ Dreptul de a formula obiecții
▪ Dreptul la ștergere
Dacă nu doriți să participați sau să fiți contactat în continuare, vă puteți opune prelucrării datelor
dumneavoastră. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere a
protecției datelor. Vă recomandăm să contactați în prealabil responsabilul/responsabilii cu protecția
datelor.
Puteți
găsi
informații
suplimentare
privind
protecția
datelor
la
www.gesis.org/institut/datenschutz (a se vedea linkul din partea de jos a paginii).
Persoana de contact
Dacă aveți întrebări sau solicitări privind protecția datelor, vă rugăm să ne contactați folosind subiectul
PIAAC la:
Kantar GmbH
Datenschutzbeauftragte
Landsberger Straße 284
D-80687 München

GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Datenschutzbeauftragter
Postfach 12 21 55
D-68072 Mannheim

E-mail: datenschutz@kantar.com
Tel.: 0800 / 100 1425

E-mail: datenschutz@gesis.org

(linia de asistență telefonică pentru studiu, care preia
solicitările dumneavoastră și le transmite responsabilului
Kantar pentru protecția datelor)

Din motive organizatorice, vă rugăm să contactați mai întâi cu solicitările dumneavoastră
departamentul de protecție a datelor din cadrul Kantar, de preferință prin e-mail
(datenschutz@kantar.com) . Kantar va transmite solicitările dumneavoastră către GESIS, dacă este
necesar.
Vă mulțumim pentru participare și pentru încrederea pe care o acordați activității noastre!
„În cazul în care traducerea în română a documentului prezentat aici, care servește exclusiv ca ajutor de lectură,
diferă de textul original în limba germană, de asemenea prezentat, va prevala versiunea în limba germană.”

