
 

Informacje o ochronie danych i zgodzie 
 

Badanie dotyczące dostępności edukacji dla uczniów z niepełnosprawnościami w kontekście wsparcia 

ze strony nauczyciela wspierającego, pomocy nauczyciela oraz asystenta osobistego jest prowadzone 

przez niezależną agencję badawczą PBS Sp. z o.o. dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Pana/i 

udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, bez naszej znajomości Pana/i nazwiska czy adresu. 

Pana/i odpowiedzi będą analizowane przez nas w celach naukowych i statystycznych 

oraz opublikowane w taki sposób, że wnioskowanie oparte na indywidualnych uczestnikach badania 

i ich jednostkowych odpowiedziach nie będzie możliwe. Ponadto wszystkie odpowiedzi zostaną 

udostępnione, do celów naukowych i statystycznych, w zanonimizowanej formie, do Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Zarówno PBS Sp. z o.o., jak i BRPO, podejmują niezbędne środki techniczne 

i organizacyjne w celu ochrony informacji przed nieuprawnionym dostępem. Badanie jest 

przeprowadzane zgodnie z wymogami Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO) i Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Zgoda 

Pana/i udział w badaniu jest dobrowolny. Brak zgody na udział w badaniu nie będzie miał dla Pana/i 

żadnych negatywnych konsekwencji. 

Zapewniamy, że: 

• wszystkie dane z badań będą wykorzystywane wyłącznie do celów naukowych i statystycznych 

oraz że będą one udostępniane do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w celach naukowych 

i statystycznych wyłącznie w zanonimizowanej formie, 

• w przypadku cofnięcia zgody, wszystkie dane z Pana/i ankiety zostaną niezwłocznie usunięte, ma 

Pan/i również prawo wiedzieć, jakie dane dotyczące Pana/i osoby są przechowywane, poprawić 

przechowywane dane dotyczące Pana/i osoby, ograniczyć cele, dla których dane są 

wykorzystywane, ma Pan/i prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pana/i danych, 

prawo do wycofania zgody, a także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Przestrzeganie wszystkich środków ochrony danych jest monitorowane przez naszego inspektora 

ochrony danych Barbarę Sionek. W przypadku pytań o prywatność może Pan/i skontaktować się 

mailowo: iod@pbs.pl. 

Nasz zespół badawczy chętnie udzieli ogólnych informacji na temat projektu badawczego. Może 

Pan/i skontaktować się z nami pisząc na adres: spe@pbs.pl. 
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