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Europejski Sondaż Społeczny (ESS): badanie postaw, przekonań i zachowań 
społecznych mieszkańców krajów europejskich. 

 
Informacja w związku z wejściem w życie  

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 
 

 
Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej Informacji 
przedstawiamy, co dzieje się z zebranymi i przechowywanymi przez nas informacjami. 

Dlaczego się z Panią/Panem kontaktujemy?  

Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk zwrócił się do Departamentu Systemów 
Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji o wylosowanie z rejestru PESEL potencjalnych 
uczestników badania „Europejski Sondaż Społeczny”, stanowiących reprezentatywną próbę 
ogółu mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej.    

Jeśli w momencie realizacji badania nie ukończył/a Pani/Pan 18 lat, ankieter zwróci się do 
rodzica lub opiekuna o wyrażenie zgody na Pani/Pana udział w badaniu. Rodzic/opiekun może 
także poprosić ankietera o wcześniejsze zapoznanie się z kwestionariuszem wykorzystywanym 
w badaniu. 

Na czym polega uczestnictwo w ESS? 

Podczas wywiadu ankieter zwróci się do Pani/Pana o odpowiedź na szereg pytań dotyczących 
opinii, różnych wydarzeń w Pani/Pana życiu oraz obecnej sytuacji. Pytania będą dotyczyć 
postaw wobec różnych zagadnień społecznych, a także spraw związanych z polityką, religią, 
członkostwem w związkach zawodowych itp. Pani/Pana odpowiedzi zostaną zapisane w 
formie elektronicznej. Ankieter zanotuje również pewne informacje na temat okolicy, w której 
mieszkają wylosowane osoby. Chodzi o rodzaj budynku, jego stan techniczny, stan budynków 
w okolicy itp. Podstawowe dane na temat okolicy zamieszkiwania naszych rozmówców są 
ważną informacją w analizach socjologicznych. 

Udział w badaniu jest dobrowolny. Może Pani/Pan także odmówić odpowiedzi na niektóre 
pytania, jak również w każdej chwili przerwać rozmowę bez podawania przyczyny.  
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Jeśli zdecydują się Państwo nie brać udziału w badaniu 

Jeżeli z jakiegoś powodu zdecyduje się Pani/Pan, aby nie brać udziału w badaniu ESS, 
poprosimy jedynie o podanie ankieterowi powodu lub powodów tej decyzji. Taka informacja 
pozwoli nam później sprawdzić, czy osoby biorące udział w badaniu stanowią reprezentację 
ogółu ludności naszego kraju.  

Informacje na temat prywatności i swoich praw znajdzie Pani/Pan poniżej. 

Co dzieje się z zebranymi informacjami? 

 Wszystkie dotyczące Państwa informacje będziemy traktować jako ściśle poufne, zgodnie 
z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i polskimi 
regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.   

 Dostęp do informacji, które umożliwiają kontakt z Państwem (imię,  nazwisko oraz adres) 
będą mieć tylko upoważnieni i przeszkoleni pracownicy i ankieterzy Realizacji Sp. z o.o. 
która realizuje w Polsce badanie ESS. Ponieważ praca ankieterów, jak każda praca, jest 
kontrolowana, z niektórymi naszymi rozmówcami skontaktują po badaniu kontrolerzy. 
Będzie to krótki kontakt telefoniczny lub osobisty w celu zadania kilku pytań dotyczących 
pracy ankietera. Dlatego też, po wywiadzie, ankieter zwróci się do Pani/Pana z prośbą o 
podanie numeru telefonu.  

 Dane umożliwiające identyfikację naszych rozmówców (imię, nazwisko, adres i numer 
telefonu), na żadnym etapie badania nie będą łączone z udzielonymi podczas badania 
odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany losowy 
numer.  

 Po zakończeniu badania Realizacja Sp. z o.o. prześle zebrane dane w formie 
zanonimizowanej, tzn. bez imion, nazwisk, adresów i numerów telefonu, do Archiwum 
Europejskiego Sondażu Społecznego.  Prowadzi je NSD – Norweskie Centrum Danych 
Badawczych, mające siedzibę w Bergen w Norwegii. Polskie Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, które przyznało środki na badanie ESS i nadzoruje jego realizację 
w Polsce, wyraziło zgodę na przekazanie zanonimizowanych danych z badania do NSD. 

 Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób biorących udział w badaniu nie będą 
nikomu przekazywane i zostaną usunięte przed publikacją  danych.  

 Dane zgromadzone podczas wywiadów ESS (w formie zanonimizowanej, tzn. bez imion, 
nazwisk i adresów) będą bezpiecznie przechowywane przez czas nieokreślony. Są one 
udostępniane na potrzeby analiz naukowych, prowadzonych przez naukowców, studentów 
i inne osoby zainteresowane postawami społecznymi Europejczyków.  

 Istnieje możliwość, choć jest to mało prawdopodobne, że połączenie niektórych  
udzielonych przez Państwo informacji (np. szczegółowych informacji o obywatelstwie, 
wieku, kraju urodzenia, zawodzie, pochodzeniu narodowym i regionie Polski) 
umożliwiłoby identyfikację danej osoby. Aby tego uniknąć, opublikowane dane będą na 
tyle ogólne, żeby identyfikacja poszczególnych osób nie była możliwa. Dostęp do 
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szczegółowych danych może zostać udzielony wyłącznie naukowcom po pozytywnym 
rozpatrzeniu złożonych przez nich wniosków i podpisaniu zobowiązania do przestrzegania 
poufności danych.   

 Wyniki badania zostaną opublikowane na stronie internetowej ESS w maju 2020 r. Jak 
wspomniano, nie będą one zawierać imion, nazwisk, adresów, ani też innych danych, 
umożliwiających identyfikację osób biorących udział w badaniu ESS.  

 Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby żaden z uczestników badania nie został 
zidentyfikowany ani na podstawie wyników ankiety, ani też w żadnych publikacjach 
opartych na tych wynikach.  

Państwa prawa 

Ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
uzyskać do nich dostęp, poprawiać je lub zażądać usunięcia wszelkich dotyczących Pani/Pana 
informacji, jak również zapytać nas, jakie informacje Pani/Pana dotyczące posiadamy. Jednak 
po usunięciu pliku zawierającego dane osobowe uczestniczących w badaniu osób (imię, 
nazwisko oraz adres) nie będzie to już możliwe, gdyż jak wspomniano, osobom badanym 
zostanie przypisany losowy numer. 

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, może 
Pani/Pan złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) lub do 
Biura Rzecznika Informacji Wielkiej Brytanii (UK Information Commissioner’s Office).  

Kto ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych? 

Badaniem ESS kieruje Europejskie Konsorcjum Infrastruktury Badawczej „Europejski Sondaż 
Społeczny” (ESS ERIC), które jest administratorem danych osobowych. Polska jest jednym z 
założycieli Konsorcjum, a w jego skład wchodzi przedstawiciel polskiego Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Siedzibą Konsorcjum jest Londyn (Wielka Brytania). 

Projekt ESS realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, który wraz z 
Realizacją sp. z o. o. będą podmiotami przetwarzającymi dane na potrzeby badania w Polsce. 

Jakie instytucje realizują badanie ESS? 

Za realizację badania w Polsce odpowiada Narodowy Koordynator ESS, prof. dr hab. Paweł 
Sztabiński z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk oraz Realizacja Sp. z o.o. 
Najważniejszymi osobami zaangażowanymi w badanie ESS w Polsce są pracownicy naukowi 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk: dr Zbigniew Karpiński oraz dr 
Dariusz Przybysz. Pełny skład polskiego zespołu ESS zamieszczony jest na stronie 
internetowej ESS www.ifispan.pl/ess   
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Na jakiej podstawie zbieramy Państwa dane osobowe?  

Państwa dane osobowe gromadzimy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia ogólnego 
o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Badanie ESS jest realizowane w interesie 
publicznym i służy celom badawczym.  

Gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej? 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej ESS 
www.ifispan.pl/ess   oraz pod adresem www.europeansocialsurvey.org  

 

Dane kontaktowe: 
 

Instytucja realizująca badanie ESS: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. 22 826 96 17, adres e-mail: 
ess@ifispan.pl  
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej 
Akademii Nauk: iod@ifispan.waw.pl   
 
Urząd odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych (UODO), https://uodo.gov.pl/ 
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ESS ERIC (administrator danych): 
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 
Biuro Rzecznika Informacji Wielkiej Brytanii (UK Information Commissioner’s 
Office):  
Adres do korespondencji:  
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow Cheshire 
SK9 5AF 
Telefon: +44 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 
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W związku z RODO Organizator badania ESS informuje, że: 

1. Organizatorem badania ESS, a przez to administratorem danych osobowych w 
badaniu, jest Europejskie Konsorcjum Infrastruktury Badawczej „Europejski Sondaż 
Społeczny” (ESS ERIC) z siedzibą w City University London, Londyn (Wielka Brytania). 
Polska jest członkiem ESS ERIC. W Polsce Koordynatorem Krajowym jest Instytut 
Filozofii i Socjologii PAN, a badanie w terenie wykonuje na jego zlecenie Realizacja Sp. 
z o.o. Zarówno IFiS PAN jak i Realizacja przetwarzają dane osobowe, jako 
podwykonawcy ESS ERIC. 

2. Badanie jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym oraz 
archiwizacyjnym, zgodnie z ogólnym unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) oraz polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych.   

3. Dane Państwa (imię, nazwisko, rok urodzenia i adres) zostały wylosowane przez 
Ministerstwo Cyfryzacji z rejestru PESEL i służą wyłącznie doborowi respondenta do 
badania (kontaktowi z Państwem). Dane te (uzupełnione ewentualnie o nr telefonu, 
jeśli taki podadzą Państwo) będą służyć również do przeprowadzenia kontroli pracy 
ankieterów, a następnie zostaną bezpowrotnie skasowane. Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane wyłącznie na terenie Polski.  

4. Pozbawione danych personalnych wyniki badania zostaną zdeponowane w Archiwum 
Europejskiego Sondażu Społecznego. Prowadzi je NSD – Norweskie Centrum Danych 
Badawczych, mające siedzibę w Bergen w Norwegii. 

5. Przysługują Państwu następujące prawa: 

a. Prawo dostępu do treści danych 
b. Prawo do sprostowania danych 
c. Prawo do usunięcia danych 
d. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
e. Prawo do przenoszenia danych 
f. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
g. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO 

6. Administrator i jego wykonawcy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych (IOD): 

a. IOD Administratora – ESS ERIC: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org  
b. IOD Podmiotu Przetwarzającego - IFiS PAN: iod@ifispan.waw.pl  
c. IOD Podmiotu Przetwarzającego - Realizacja Sp. z o.o. iod@realizacja.com.pl  
Prosimy o kontaktowanie się z polskimi IOD w pierwszej kolejności. 

7. Organy nadzorcze: 

a. W Polsce: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa, tel. +48 22 531 03 00, https://uodo.gov.pl/  

b. W Wielkiej Brytanii: UK Information Commissioner’s Office (Biuro Rzecznika 
Informacji Wielkiej Brytanii), Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow Cheshire, SK9 
5AF, tel: +44 01625 545700, https://ico.org.uk/global/contact-us/email/ 
 



8. Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej:  

a. W języku polskim: www.ifispan.pl/ess  
b. Po angielsku: www.europeansocialsurvey.org  

9. Dane kontaktowe Polskiego Koordynatora Badania ESS: Instytut Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. 22 826 96 17, 
adres e-mail: ess@ifispan.pl  
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Informacja o ochronie danych osobowych w badaniu 

Europejski Sondaż Społeczny (ESS) 

 Państwa dane zostały wylosowane z rejestru PESEL przez Departament Systemów 
Państwowych Ministerstwa Cyfryzacji na prośbę Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej 
Akademii Nauk. Służą one wyłącznie do dotarcia do potencjalnych uczestników 
badania „Europejski Sondaż Społeczny”, stanowiących reprezentatywną próbę ogółu 
mieszkańców Polski w wieku 15 lat i więcej. Uczestnictwo w badaniu osób, które nie 
ukończyły 18 lat, wymaga zgody rodziców / opiekunów, którzy mogą również 
zapoznać się z kwestionariuszem wykorzystywanym w badaniu. 

 Odpowiedzi udzielone na zawarte w kwestionariuszu pytania  zostaną zapisane w 
formie elektronicznej. Ankieter zanotuje również informacje o rodzaju budynku, w 
którym mieszkają wylosowane osoby, jego stanie technicznym, stanie budynków w 
okolicy itp. Są to ważne informacje w analizach socjologicznych. 

 Udział w badaniu jest dobrowolny. Może Pani/Pan także wybrać, na które pytania chce 
Pani/Pan udzielić odpowiedzi, jak również w każdej chwili przerwać rozmowę bez 
podawania przyczyny.  

 Jeżeli zdecyduje się Pani/Pan nie uczestniczyć w badaniu ESS, prosimy jedynie o 
podanie ankieterowi powodu tej decyzji. Pozwoli nam później sprawdzić, czy osoby 
biorące udział w badaniu stanowią reprezentację ogółu ludności naszego kraju.  

 Wszystkie dotyczące Państwa informacje będziemy traktować jako ściśle poufne, 
zgodnie z unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i 
polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.   

 Dostęp do informacji, które umożliwiają kontakt z Państwem (imię, nazwisko oraz 
adres) będą mieć tylko upoważnieni pracownicy Realizacji Sp. z o.o. która z ramienia 
Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk jest wykonawcą badania ESS w 
Polsce. Ponieważ praca ankieterów podlega kontroli, z niektórymi naszymi 
rozmówcami skontaktują po badaniu kontrolerzy. Będzie to krótki kontakt 
telefoniczny lub osobisty w celu zadania kilku pytań dotyczących pracy ankietera. 
Dlatego też po wywiadzie ankieter zwróci się do Państwa z prośbą o podanie numeru 
telefonu.  

 Na żadnym etapie badania dane osobowe nie będą łączone z udzielonymi podczas 
badania odpowiedziami. Każdej osobie biorącej udział w badaniu zostanie przypisany 
losowy numer.  

 Imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów osób biorących udział w badaniu nie 
będą nikomu przekazywane i zostaną usunięte przed publikacją danych.  

 Wyniki badania - bez danych osobowych - zostaną zdeponowane w Archiwum 
Europejskiego Sondażu Społecznego. Prowadzi je NSD – Norweskie Centrum Danych 
Badawczych. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które przyznało 
środki na badanie ESS i nadzoruje jego realizację w Polsce, wyraziło zgodę na 
przekazanie zanonimizowanych danych z badania do NSD. Będą one przechowywane 
przez czas nieokreślony i udostępniane na potrzeby analiz naukowych.  
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Na jakiej podstawie zbieramy Państwa dane osobowe?  

Badanie jest realizowane w interesie publicznym i służy celom badawczym oraz 
archiwizacyjnym, zgodnie z ogólnym unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych 
Osobowych (RODO) oraz polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.   

Państwa prawa 

Ma Pani/Pan prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, 
uzyskać do nich dostęp, poprawiać je lub zażądać usunięcia wszelkich dotyczących 
Pani/Pana informacji, jak również zapytać nas, jakie informacje Pani/Pana dotyczące 
posiadamy. Jednak po usunięciu pliku zawierającego dane osobowe uczestników badania, 
nie będzie to już możliwe, gdyż jak wspomniano, osobom badanym zostanie przypisany 
losowy numer. Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych lub do Biura Rzecznika Informacji Wielkiej Brytanii (UK 
Information Commissioner’s Office).  

Kto ponosi odpowiedzialność? 

Badaniem ESS kieruje Europejskie Konsorcjum Infrastruktury Badawczej „Europejski 
Sondaż Społeczny” (ESS ERIC), które jest administratorem danych osobowych. Polska jest 
jednym z założycieli Konsorcjum, a w jego skład wchodzi przedstawiciel polskiego 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Siedzibą Konsorcjum jest Londyn (Wielka 
Brytania). 

Za realizację badania w Polsce odpowiada narodowy koordynator ESS, prof. dr hab. Paweł 
Sztabiński z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Wykonawcą ESS jest 
Realizacja Sp. z o.o.  

Gdzie mogą Państwo dowiedzieć się więcej? 

Więcej informacji na temat badania można znaleźć na stronie internetowej ESS 
www.ifispan.pl/ess oraz pod adresem www.europeansocialsurvey.org  

 

Dane kontaktowe: 

Instytucja realizująca badanie ESS: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii 
Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. 22 826 96 17, adres e-mail: 
ess@ifispan.waw.pl  

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Filozofii i Socjologii 
Polskiej Akademii Nauk:  iod@ifispan.waw.pl 
 
Urząd odpowiedzialny za ochronę danych osobowych w Polsce: Urząd Ochrony 
Danych Osobowych (UODO), https://uodo.gov.pl/  
 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w ESS ERIC (administrator danych): 
dpo.esseric@europeansocialsurvey.org 
 
Biuro Rzecznika Informacji Wielkiej Brytanii (UK Information Commissioner’s 
Office):  
Adres do korespondencji:  
Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow Cheshire 
SK9 5AF 
Telefon: +44 01625 545700 
https://ico.org.uk/global/contact-us/email/  
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