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Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ze szczególną troską podchodzi do 

ochrony danych osobowych i dba o ścisłe stosowanie prawa w tym zakresie. W szczególności 

dotyczy to badań naukowych, w tym Polskiego Badania Panelowego – POLPAN.  

1. Podstawa prawna. W Polskim Badaniu Panelowym – POLPAN przechowywanie i przetwarzanie 

danych osobowych odbywa się według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (tekst opublikowany w Dzienniku UE, dalej: rozporządzenie 

ogólne o ochronie danych). Polskie Badanie Panelowe opiera się na rozmowach przeprowadzonych 

wśród wybranych do badania osób (respondentów). Rozmowy prowadzone są według ustalonego 

kwestionariusza przez wykwalifikowanych ankieterów. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Polskim Badaniu 

Panelowym – POLPAN jest zgoda Respondenta. 

2. Celem zbierania danych jest prowadzenie działalności badawczej IFiS PAN. Dane mogą być wyłącznie 
wykorzystywane do celów badawczych, a sposób publikowania wyników badania nie może 
umożliwiać identyfikacji osób, których dane zostały przetworzone. Oznacza to, że po zakończeniu 
realizacji badania w zbiorze danych znajdą się tylko odpowiedzi na pytania udzielone w trakcie 
wywiadu. W zbiorze tym pominięte są dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, 
mail lub jakiekolwiek inne informacje umożliwiające identyfikację rozmówców. 

3. Zastosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. W Polskim Badaniu Panelowym – POLPAN 

przeprowadzono ocenę skutków operacji przechowywania i przetwarzania danych osobowych ze 

względu na ich cele, charakter, zakres i kontekst. Polskie Badanie Panelowe – POLPAN należy do 

tych naukowych badań podstawowych, w których zastosowano wszystkie możliwe środki, aby 

zbierane dane, ich przechowywanie i przetwarzanie nie naruszały praw lub wolności osób 

fizycznych.  

4. Dokonywanie cyklicznego przeglądu i uaktualnianie zastosowanych środków bezpieczeństwa. Środki 

bezpieczeństwa stosowane w Polskim Badaniu Panelowym POLPAN podlegają cyklicznemu 

przeglądowi i uaktualnieniu. Głównym czynnikiem branym pod uwagę w tych cyklicznych 

przeglądach jest dostosowanie do aktualnych regulacji prawnych oraz upewnienie się, że środki 

bezpieczeństwa odzwierciedlają wysokie standardy związane z rozwojem technologii zabezpieczania 

danych. 

5. Uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania. Polskie Badania Panelowe – POLPAN są 

badaniami cyklicznymi, odbywającymi się co pięć lat, począwszy od 1988 roku. W fazie 

projektowania każdego cyklu wszystkie sprawy związane z ochroną danych są opracowywane 

zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz aktualną wiedzą o możliwościach 

technicznych zabezpieczenia danych. Sprawy te są także konsultowane ze specjalistami spoza IFiS 

PAN. 

6. Rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych. W Polskim Badaniu Panelowym POLPAN 

prowadzony jest rejestr przetwarzania danych osobowych, zgodny z wytycznymi Rozporządzenia 

ogólnego o ochronie danych. Wszystkie czynności przetwarzania danych osobowych są rejestrowane, 

co umożliwia sprawdzenie, jak dane osobowe zostają użyte. Dostęp do danych osobowych mają 



wyłącznie upoważnione do tego osoby. Upoważnienia udzielane są przez dyrektora IFiS PAN – na 

piśmie i na określony czas. W szczególności każdy dostęp do danych osobowych w postaci imienia i 

nazwiska oraz adresu zamieszkania jest udokumentowany. 

7. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu. Gdyby w Polskim Badaniu Panelowym 

POLPAN nastąpiło naruszenie ochrony danych osobowych, przewidziane są procedury niezwłocznego 

zgłaszania tego zdarzenia organowi nadzorczemu oraz podmiotowi danych zgodnie z wymogami 

prawa. W okresie 30 lat trwania Polskiego Badania Panelowego POLPAN nie zanotowano 

naruszenia ochrony danych osobowych.  

8. W Polskim Badaniu Panelowym – POLPAN dane udostępnione przez uczestników badania nie 

podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9. Obowiązek określenia czasu przetwarzania danych. Dane osobowe używane w Polskim Badaniu 

Panelowym – POLPAN będą przechowywane i przetwarzane do momentu zakończenia tego 

badania. Respondenci powiadomieni są o tym fakcie w każdym cyklu badania, a więc w większości 

przypadków co pięć lat. W każdym cyklu mają możliwość wyrażenia swojej zgody lub nie wyrażenia 

swojej zgody na przechowywanie i przetwarzanie ich danych osobowych.  

10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, konkretna i świadoma. Zgoda na 

przetwarzanie danych przez uczestników Polskiego Badania Panelowego – POLPAN jest wyrażana 

podczas rozmowy z ankieterem i zanotowana przez ankietera na specjalnym formularzu (Formularz 

Doboru). Każdy Respondent jest informowany o prawie do sprostowania swoich danych 

osobowych, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Respondent ma również prawo do cofnięcia 

zgody. Każdy Respondent jest powiadomiony o jego prawach poprzez List Zapowiedni z 

informacjami na temat badania. Każdy Respondent ma też możliwość wyrażenia zgody lub nie 

wyrażenia zgody na piśmie poprzez wypełnienie Oświadczenia.  

11. Administratorem danych osobowych Respondentów jest Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej 

Akademii Nauk. Inspektorem danych osobowych w Polskim Badaniu Panelowym (POLPAN) jest 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 

Iwona Trochimczyk-Sawczuk, tel. (22) 826-99-46 lub (22) 65-72-721, mail: iodo@ifispan.waw.pl. 

   

 


