INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW BADANIA PIAAC
Obowiązek informacyjny realizowany na podstawie art. 13 oraz art. 14 RODO:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w badaniu PIAAC jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3,
00-529 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych inspektor@mein.gov.pl
Źródło pochodzenia danych osobowych:
Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, płeć, rok i miesiąc urodzenia) zostały pozyskane z rejestru PESEL i przekazane przez
Departament Systemów Państwowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na podstawie ustawy o podstawie art. 46 pkt 2 ppkt 2)
Ustawy z dn. 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2010 Nr 217 poz. 1427).
Cel i podstawa przetwarzania:
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji badania PIAAC
a) dane, o których mowa w pkt. 2, przetwarzane będą w celu przekazania informacji o badaniu, pozyskania zgody na udział
dziecka w badaniu oraz w celach udokumentowania przebiegu badania i kontroli – podstawą prawną przetwarzania jest
art. 6 ust. 1 lit. e) oraz art. 9 ust 2 lit. g) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym;
b) w przypadku wyrażenia zgody na udział w badaniu, oprócz danych i celów wskazanych w pkt. a) będziemy przetwarzać:
- w celach naukowych i badawczych - odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe w ankiecie oraz rozwiązania zadań
w testach pomiaru umiejętności zgromadzone w trakcie badania terenowego; podstawę prawną przetwarzania danych
stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust 2 lit. a) RODO – zgoda uczestnika badania;
- w celach kontrolnych – dane utrwalone na nagraniach audio przeprowadzonych wywiadów - podstawę prawną
przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust 2 lit. a) RODO – zgoda uczestnika badania;
- dane osobowe uczestników badania oraz rodziców/opiekunów prawnych zawarte w formularzu zgody na badanie (imię
i nazwisko), będziemy przetwarzać w celu wykazania wyrażenia zgody na udział w badaniu oraz nagrywanie badania – jeś l i
dotyczy, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. f) RODO, tj. uzasadniany interes, który polega na ochronie swoich praw.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe wskazane w pkt. 3 a) będziemy przetwarzać nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 roku, po tym czasie zostaną trwal e
zniszczone. Dane ankietowe oraz pomiar umiejętności zgromadzone w trakcie badania terenowego zostaną poddane
anonimizacji poprzez usunięcie z nich wszelkich identyfikatorów pozwalających na ich powiązanie z daną osobą fizyczną i dalej
przetwarzane do celów naukowych bez ograniczeń czasowych.
Dane zawarte w formularzu zgody będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia badania.
Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji badania:
a) Instytutowi Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, odpowiedzialnemu za przygotowanie i nadzór
nad realizacją badania;
b) konsorcjum firm PBS Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-812), ul. Junaków 2 i Danae sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
(80-377), ul. Gen. T. Bora Komorowskiego 19b, odpowiedzialnemu za realizację badań terenowych.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych specjalistycznym firmom lub instytucjom realizującym
na zlecenie Administratora czynności audytowe i kontrolne.
Prawa osób fizycznych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych w badaniu przysługują Państwu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie, przy czym
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem;
6) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w badaniu.
Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
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