
 

 

Załącznik nr 3 do umowy nr …./2020 z dnia ……2020 r.  

  

Klauzula informacyjna dla respondentów pozyskiwanych na potrzeby badania użyteczności 

serwisu internetowego 

 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych pozyskanych od uczestników w ramach 

prowadzonego jakościowego badania użyteczności serwisu internetowego jest Ośrodek Przetwarzania 

Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B. 

(dalej Administrator lub OPI PIB). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem email: 

opi@opi.org.pl lub telefonicznie pod numerem 22 570 14 00. 

Administrator danych informuje, że: 

1. Kontakt z inspektorem ochrony danych, który sprawuje nadzór nad ochroną danych 

osobowych w OPI PIB realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl 

2. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celach kontaktowych oraz identyfikacyjnych w 

związku z udziałem w badaniu  

3. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o przesłankę wskazaną 6 ust. 1 lit. e) 

Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO), tj. przetwarzanie 

danych jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym, w 

szczególności wynikającego z zadań jakie nałożone są na OPI PIB zgodnie z przepisami 

prawa oraz statusem jednostki jako państwowego instytutu badawczego. 

4. Podanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym przez uczestnika jest 

niezbędne do umożliwienia udziału w badaniu. Brak podania danych przed przystąpieniem do 

badania skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w nim. Wyniki badań będą 

wykorzystywane bez danych identyfikujących osobę.   

5. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane jedynie przez upoważnione osoby 

zaangażowane w procesy związane z realizacją badania. 

6. Dane będą przetwarzane przez innych odbiorców – firmę realizującą nabór respondentów do 

badania, z którą Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w celu 

realizacji naboru respondentów.  

7. Państwa dane będą przetwarzane przez okres miesiąca od dnia zakończenia badań, a 

następnie zostaną usunięte.  

8. Informacje na przetwarzanie danych w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się 

COVID 19  zawarte są w odrębnym dokumencie.  

9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania – z 

wyjątkiem informacji stanowiących przedmiot badania i podstawę do sporządzania raportu., 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych.  

11. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 8 możliwa jest za pośrednictwem inspektora ochrony 

danych OPI PIB, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl 
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