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Zasady ochrony prywatności 
 

 
Czego dotyczy to badanie? 
Badanie służy zebraniu informacji o poglądach i doświadczeniach wszystkich ludzi, 
którzy uważają się za Żydów. Wyniki sondażu dostarczą ważnych dowodów dla 
osób podejmujących decyzje w UE i w poszczególnych krajach, jak również dla 
organizacji działających w ramach społeczności żydowskich i szerzej rozumianego 
społeczeństwa obywatelskiego, w celu zapewnienia poszanowania, ochrony i 
przestrzegania praw osób pochodzenia żydowskiego w całej Unii Europejskiej. 
 
Kto realizuje badanie? 
Badanie jest realizowane przez niezależną firmę badawczą Ipsos działającą w 
imieniu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). 
 
Ipsos jest zarejestrowaną i niezależną firmą badawczą z siedzibą w Wielkiej Brytanii 
i ściśle przestrzega kodeksu etycznego brytyjskiego Towarzystwa Badań Rynku 
(Market Research Society). Firma Ipsos uzyskała świadectwo zgodności z nową 
międzynarodową normą ISO 20252 w zakresie realizacji procesów oraz z 
międzynarodową normą bezpieczeństwa informacji ISO 27001, które zostało 
wydane przez akredytowaną jednostkę oceniającą Marketing Quality Assurance 
(MQA). Więcej informacji na temat Ipsos można znaleźć na stronie www.ipsos.com. 
 

Co to jest Agencja Praw Podstawowych? 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) ma siedzibę w Wiedniu 
(Austria). Agencja pomaga instytucjom UE i 28 państwom członkowskim zapewnić 
poszanowanie praw wszystkich obywateli. Agencja gromadzi informacje na temat 
praw w całej UE i doradza, jakie zmiany byłyby potrzebne. Dotychczasowe badania 
Agencji przyczyniły się do poprawy sytuacji różnych osób, takich jak dzieci, ofiary 
przemocy, migranci i osoby ubiegające się o azyl.  
 
Więcej informacji można znaleźć tutaj: http://fra.europa.eu 
 
Jakie podjęto środki ostrożności w zakresie poufności, anonimowości i 
ochrony danych?  
Ipsos przechowuje Pana(i) dane w bezpieczny sposób i zachowuje ich poufność. W 
związku z udziałem w badaniu nie otrzyma Pan(i) żadnych przesyłek reklamowych. 
Firma Ipsos, która realizuje badanie, wykorzystuje wszystkie informacje w 
odpowiedzialny i bezpieczny sposób. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 
będzie traktować wszystkie informacje w sposób bezpieczny i zgodny z europejskimi 
wytycznymi dotyczącymi ochrony danych. 
 

Czy będzie można rozpoznać konkretną osobę w wynikach badania? 
Nie. Pana(i) odpowiedzi zostaną połączone z odpowiedziami innych osób biorących 
udział w badaniu, a do sporządzania raportów wykorzystywane będą wyłącznie dane 
anonimowe.  
 

http://fra.europa.eu/
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Z kim mogę się kontaktować w sprawie wykorzystania moich danych? 
Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny. W każdej chwili ma Pan(i) prawo 
do dostępu i poprawiania swoich danych osobowych zgromadzonych w ankiecie 
oraz żądania ich usunięcia zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 – w celu 
uzyskania dalszych informacji prosimy przejść tutaj. W celu skorzystania z tych praw 
można skontaktować się z administratorem danych, którym jest Dyrektor 
Departamentu Równości i Praw Obywatelskich, Agencja Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej, Schwarzenbergplatz 11, A-1040 Wiedeń, Austria. W każdej chwili ma 
Pan(i) również prawo zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. 
 
 

Pliki „cookie” 
W tym badaniu gromadzone są informacje za pomocą plików „cookie”. Są to małe 
pliki przechowywane na komputerze użytkownika. Pliki te są wykorzystywane w 
maksymalnie ograniczonym zakresie i tylko w celu kontroli jakości i walidacji 
badania. Możliwe jest usunięcie plików „cookie” lub zablokowanie ich używania 
poprzez zmianę ustawień przeglądarki na komputerze 
 
Ipsos automatycznie przechwytuje również informacje o systemie operacyjnym, 
ustawieniach wyświetlania i typie przeglądarki, aby kwestionariusz ankiety mógł 
zostać przesłany w formie dostosowanej do oprogramowania znajdującego się na 
komputerze użytkownika. W ramach niniejszego badania nie przechwytujemy 
żadnych innych informacji z komputera użytkownika. 
 

Przydatne linki 

 

Agencja Praw Podstawowych: http://fra.europa.eu 
 
Ipsos: www.ipsos.com 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32001R0045
http://fra.europa.eu/
http://www.ipsos.com/

