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Europejski Sondaż Społeczny to badanie dotyczące poglądów społecznych, opinii i zachowań 
mieszkańców krajów europejskich.   
 

Właściwa ochrona przekazanych nam danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszym liście 

opisaliśmy, w jaki sposób przetwarzamy zgromadzone i przechowywane przez nas informacje. 

Dlaczego kontaktujemy się z Panem/Panią?  

ESS wysłało do urzędów statystycznych państw biorących udział w badaniu prośbę o sporządzenie list 

możliwych uczestników sondażu, właściwie odzwierciedlających demografię danego kraju. Uczestnicy są 

wybierani losowo na podstawie wieku, płci i miejsca zamieszkania. 

Jeśli w chwili przeprowadzania badania będzie Pan/Pani mieć mniej niż 16 lat, zgodę na udział musi 

wyrazić Pana/Pani rodzic/opiekun. Rodzic/opiekun ma prawo zapoznać się z listą pytań przed ich 

zadaniem osobie ankietowanej. 

Pana/Pani udział w badaniu ESS 

Badanie ESS zawiera różne pytania dotyczące Pana/Pani poglądów, zdarzeń z Pana/Pani życia oraz 

faktów. Zapytamy Pana/Panią również o politykę, religię, przynależność do związków zawodowych 

i Pana/Pani spojrzenie na sprawy społeczne. Odpowiedzi będą rejestrowane elektronicznie. 

Zbierzemy również informacje na temat rejonu, w jakim Pan/Pani mieszka. 

 

Udział w badaniu jest całkowicie Pana/Pani decyzją. To Pan/Pani decyduje, na jakie pytania 

odpowiedzieć. W każdej chwili może też Pan/Pani zrezygnować bez podawania przyczyny. 

 
Jeśli nie zdecyduje się Pan/Pani na udział w badaniu 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie wyraża Pan/Pani zgody na udział w badaniu ESS, poprosimy 

Pana/Panią o uzasadnienie tej decyzji oraz zanotujemy to uzasadnienie, jeśli dotyczy ono np. 

problemów z językiem czy choroby. Informacje te pozwolą nam określić, czy osoby biorące udział 

w sondażu stanowią reprezentatywną pod względem demograficznym grupę mieszkańców naszego 

kraju. Dalsze informacje dotyczą Pana/Pani prywatności i praw. 

 Co dzieje się ze zgromadzonymi informacjami? 

❖ Wszystkie dotyczące Pana/Pani informacje będą traktowane jako poufne i przetwarzane zgodnie 

z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz obowiązującymi na 

Islandii przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 

❖ Dostęp do Pana/Pani danych kontaktowych (imię, nazwisko i adres) będzie mieć tylko instytut Social 

Science Research Institute Uniwersytetu Islandzkiego. 

❖ Po zakończeniu badania instytut Social Science Research Institute Uniwersytetu Islandzkiego prześle 

dane ESS bez Pana/Pani imienia, nazwiska i danych kontaktowych do banku danych ESS w Norwegii 

(Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Norwegia, NSD).  

❖ Pana/Pani imię i nazwisko oraz dane kontaktowe zostaną usunięte przed upublicznieniem danych 

badawczych, nie później niż w czerwcu 2020 roku.  

❖ Pozostałe zgromadzone dane ESS będą przechowywane w bezpieczny sposób przez czas nieokreślony. 

Dane zostaną podane do wiadomości publicznej do wykorzystania w pracy naukowej przez badaczy, 

studentów i inne osoby zainteresowane poglądami Europejczyków na tematy społeczne.  
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❖ Możliwe jest, jakkolwiek bardzo mało prawdopodobne, że niektóre informacje (takie jak 

obywatelstwo, wiek, kraj urodzenia, tytuł zawodowy, pochodzenie czy gmina) mogą – po połączeniu 

w określony sposób – pozwolić na identyfikację osoby udzielającej odpowiedzi. Prawdopodobieństwo 

to dotyczy wyłącznie odpowiedzi na pytania zamieszczone w sondażu, które to odpowiedzi nie będą 

upubliczniane. Dostęp do tych danych będą mieć wyłącznie badacze, których wniosek o taki dostęp 

został zatwierdzony i którzy podpisali umowę o zachowaniu poufności. 

❖ Wyniki zostaną podane na głównej stronie badania ESS w maju 2020 roku.  

❖ Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby uniemożliwić zidentyfikowanie uczestników sondażu na 

podstawie jego wyników oraz upublicznionych materiałów opracowanych w oparciu o ten sondaż.  

 Pana/Pani prawa 

Tak długo, jak długo będzie możliwe zidentyfikowanie Pana/Pani na podstawie wyników ESS (odpowiedzi 

na pytania w sondażu), ma Pan/Pani prawo do sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania swoich danych 

osobowych, jak również prawo do dostępu do tych danych, do korygowania ich, do usuwania wszelkich 

dostępnych informacji dotyczących Pana/Pani oraz do uzyskania informacji na temat tego, jakimi 

Pana/Pani danymi dysponujemy. Jak tylko dane umożliwiające Pana/Pani identyfikację, takie jak imię 

i nazwisko czy adres, zostaną usunięte, usunięcie innych przekazanych nam danych nie będzie możliwe. 

Ma Pan/Pani również prawo zgłosić skargę u Islandzkiego Inspektora Danych Osobowych lub w biurze 

komisarza ds. informacji znajdującym się w Zjednoczonym Królestwie. 

Kto ponosi odpowiedzialność? 

Odpowiedzialność za badanie oraz kontrolę danych ponosi konsorcjum na rzecz europejskiej 

infrastruktury badawczej dla Europejskiego Sondażu Społecznego (European Social Survey European 

Research Infrastructure Consortium – ESS-ERIC). Główna siedziba konsorcjum znajduje się w Londynie. 

Jakie instytucje są zaangażowane w badanie? 

Za zorganizowanie i przeprowadzenie sondażu na Islandii odpowiedzialni są Sigrún Ólafsdóttir (profesor 

Uniwersytetu Islandzkiego) oraz instytut Social Science Research Institute Uniwersytetu Islandzkiego. Listę 

badaczy można znaleźć na stronach www.hi.is oraz www.fel.hi.is. 

Na jakiej podstawie gromadzimy Pana/Pani dane osobowe? 

Badanie ESS opiera się na podstawie prawnej, wg której projekt jest realizowany w interesie publicznym 

i jako taki wymaga gromadzenia i przechowywania danych zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych oraz innymi przepisami krajowymi. 

Gdzie można znaleźć więcej informacji? 

Więcej informacji na temat sondażu ESS można znaleźć na międzynarodowej stronie badania 

www.europeansocialsurvey.org. 

 

http://www.europeansocialsurvey.org/
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Dane kontaktowe: 
Instytut Social Science Research Institute Uniwersytetu Islandzkiego, 525-4545; felagsvisindastofnun@hi.is  
 
Kontroler danych, ESS-ERIC (strona odpowiedzialna): dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 
Islandzki Inspektor Danych Osobowych: 510-9600; postur@personuvernd.is 
 
Biuro komisarza ds. informacji:  
Adres pocztowy:  Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow Cheshire 
SK9 5AF 
Telefon +44 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 

Wszelkie ogólne pytania dotyczące ogólnej prywatności: www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 

mailto:dpo.esseric@europeansocialsurvey.org
http://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html

