




 

 

 
 

 

L’Enquesta Social Europea 

Com protegim les seves dades? 

 

L'Enquesta Social Europea és una investigació sobre actituds, opinions i comportaments de la ciutadania de 

diferents països europeus. A Espanya la realitza el Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). 

La protecció de les dades personals i de la informació que faciliten els participants és molt important per a 

nosaltres.  

Per què li contactem? 

A cada país l'Enquesta Social Europea, en coordinació amb la institució nacional que porta a terme l'enquesta 

(el Centre d'Investigacions Sociològiques, en aquest cas), sol·licita als instituts nacionals d'estadística 

(l’Institut Nacional d'Estadística, a Espanya), que seleccionin mostres aleatòries representatives de la 

població. 

Si la persona seleccionada té menys de 16 anys en el moment de realitzar-se l'enquesta, es requereix el 

permís d'un dels seus progenitors (o tutor legal) per poder participar, els quals poden sol·licitar consultar el 

qüestionari prèviament. 

La participació en l'Enquesta Social Europea 

Durant l'entrevista es pregunta sobre actituds, esdeveniments vitals, temes polítics i socials, religió i 

pertinença a sindicats i altres organitzacions. Aquesta informació, així com les dades sobre la seva comunitat 

autònoma de residència, es grava per fer possible el processament de les dades. 

La participació en l'enquesta és voluntària. La persona seleccionada és lliure de triar quines preguntes vol 

contestar, així com d'interrompre l'entrevista en qualsevol moment, sense necessitat de donar cap 

explicació. 

Si decideix no participar ... 

Si decideix que no vol realitzar l'Enquesta Social Europea, sigui quin sigui el motiu, simplement li preguntarem 

les raons, per exemple, si es degut al fet de tenir una incapacitat, una malaltia o un altre motiu. Això ens 

ajuda a comprovar si les persones que participen en l'enquesta són representatives del conjunt de la 

població. 

Què passa amb la informació que es recull? 

 Tota la informació que recollim és tractada amb total confidencialitat, d'acord amb el Reglament General 

de Protecció de Dades (RGPD) i la legislació nacional en matèria de protecció de dades. 

 Únicament el Centre d'Investigacions Sociològiques tindrà accés a les seves dades de contacte (nom i 

adreça). Un cop acabada l'enquesta, les dades seran enviades a l'arxiu central de l'Enquesta Social 

Europea (NSD - Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Noruega), ometent totes les dades de 

contacte com noms i adreces. 

 Tota la informació relativa a les dades de contacte serà esborrada de qualsevol fitxer un cop es processin 

i publiquin els resultats de l'enquesta, i, en tot cas, en la data límit del juny de 2020. La resta de les dades 

recollides a la enquesta s'han de custodiar, amb totes les mesures de seguretat, per un període indefinit. 

Aquestes dades es posen a disposició d'investigadors, estudiants i altres persones interessades en 

analitzar les actituds socials a Europa.



   
 

 

 

 

 Hi ha alguna probabilitat, molt remota, que alguna informació (per exemple sobre nacionalitat, edat, 

ocupació, país de naixement i regió de residència) pugui ser creuada, de manera que puguin conduir a la 

seva identificació en els fitxers que no són publicats. Només podran accedir a aquests fitxers als 

investigadors que siguin expressament autoritzats, després de realitzar una sol·licitud motivada, i sempre 

després de la signatura d'un acord de confidencialitat. 

 Els resultats agregats de l'enquesta es publicaran a la pàgina web de l'Enquesta Social Europea no més 

tard del maig de 2020 i seran també accessibles a través de la pàgina web del CIS (www.cis.es). 

 L'Enquesta Social Europea realitzarà tots els esforços possibles per evitar la identificació de qualsevol 

participant en qualsevol resultat que es publiqui, o en qualsevol publicació basada en les dades de 

l'enquesta. 

Els seus drets 

Si fos possible identificar un participant a partir dels resultats de l'Enquesta Social Europea, aquesta persona 

té dret d'oposar-se al processament de les seves dades personals, i d'accedir, rectificar o esborrar qualsevol 

informació que disposem sobre ella, durant totes les fases de realització de l'enquesta. Un cop s'esborren les 

dades de contacte personal, tal com s'ha detallat anteriorment, no serà possible esborrar aquesta informació 

ni qualsevol altra que hagi estat facilitada. 

Té dret a presentar una reclamació a l'autoritat nacional de supervisió en matèria de protecció de dades, 

l'Agència espanyola de protecció de dades (www.aepd.es). 

Qui és responsable?  

El Consorci Europeu de Recerca "Enquesta Social Europea" (ESS-ERIC) és responsable de l'organització de 

l'enquesta, i actua com a responsable del tractament de les dades. La seva seu és a Londres (Regne Unit).  

A Espanya, la coordinació de l'enquesta la realitza Javier de Esteban (Director del Departament d'Investigació 

del Centre d'Investigacions Sociològiques), institució responsable de la realització de l'enquesta, www.cis.es). 

Quina legislació regula la recollida de dades personals en el marc de l'enquesta? 

Les bases legals sobre les quals s'assenta l'Enquesta Social Europea són que es realitza per a la consecució 

d'un objectiu d'interès públic, necessari per a fins d'investigació i arxiu, de conformitat amb el Reglament 

General de Protecció de Dades i les lleis nacionals. 

On pot obtenir més informació? 

Per a més informació pot visitar la pàgina web de l'Enquesta Social Europea (www.europeansocialsurvey.org) 

o la del Centre d'Investigacions Sociològiques (www.cis.es). 

Les dades de contacte del responsable de protecció de dades de la infraestructura de recerca Enquesta Social 

Europea són: dpo.esseric@europeansocialsurvey.org  

Podeu obtenir més detalls sobre qüestions relatives a la privacitat i la protecció de dades a: 

www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html 
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