
Informacja dla rodziców na temat ankiety dla rodziców 
 
 
Jaki jest cel ankiety? 
 
Ankieta dla rodziców na temat przedszkola stwarza rodzicom możliwość wyrażania opinii na 
temat oferty przedszkola i atmosfery panującej w przedszkolu. Wyniki ankiety są 
przechowywane i wykorzystywane przez przedszkole, podmiot prowadzący i państwowe 
władze oświatowe w celu ich analizy i podnoszenia jakości przedszkola.  
 
Wyniki ankiety mogą być również wykorzystywane do celów badawczych, statystycznych i 
archiwizacyjnych.  
 
Generalna Dyrekcja Edukacji może publikować dane statystyczne wynikające z ankiety na 
stronie www.udir.no i www.barnehagefakta.no.  
 
Jak przeprowadzana jest ankieta?  
Udzielenie odpowiedzi jest dobrowolne. Odpowiadający mogą pominąć część pytań, według 

własnego uznania. 

 
Odpowiedzialność za przetwarzanie i zachowanie prywatności  

Generalna Dyrekcja Edukacji odpowiada za przetwarzanie danych kontaktowych 

respondentów i udzielonych odpowiedzi zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

prywatności. Obsługę techniczną ankiety zapewnia Conexus – podmiot przetwarzający dane 

na zlecenie Generalnej Dyrekcji Edukacji, zobowiązany do przestrzegania tych samych 

przepisów.  

 

Odpowiadający nie podaje imienia i nazwiska, a do odpowiedzi nie jest przypisany osobisty 
numer identyfikacyjny. Nie można zatem dowiedzieć się, kto udzielił jakich odpowiedzi w 
ankiecie. W kilku przypadkach (na przykład w małych przedszkolach) nadal może istnieć 
ryzyko, że ktoś rozpozna autora odpowiedzi. Dlatego Generalna Dyrekcja Edukacji 
przestrzega bardzo rygorystycznych zasad przedstawiania wyników ankiety przedszkolu, 
podmiotowi prowadzącemu i władzom oświatowym. Wyniki ankiety nie mogą być 
publikowane w sposób umożliwiający rozpoznanie autorów odpowiedzi. Odpowiedzi są 
przechowywane tak długo, jak to konieczne. 
 
W przypadkach, w których Generalna Dyrekcja Edukacji przekazuje odpowiedzi na potrzeby 
badań, badacze są zobowiązani przestrzegać przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych i poufności oraz podpisują umowę o zachowaniu poufności. 
 
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  
Wypełnienie ankiety dla rodziców na temat przedszkola oznacza wyrażenie zgody na udział 
w ankiecie i na wykorzystanie odpowiedzi do analizy i poprawy jakości przedszkola. 
Podstawą prawną jest ustawa o ochronie danych osobowych art. 6 nr 1.a i art. 9 nr 2.a. 
 
Możliwe jest wycofanie udzielonej zgody w terminie do zakończenia okresu 
przeprowadzania ankiety. Wycofanie zgody nie wpływa na legalność już przetworzonych 
danych. Po zakończeniu okresu przeprowadzania ankiety połączenie między kodem/linkiem 
logowania a odpowiedzią zostaje zerwane. Oznacza to, że nie jest możliwe wycofanie, 
żądanie dostępu, poprawienia lub usunięcia odpowiedzi, ponieważ nie ma już możliwości 
bezpośredniego powiązania udzielonych odpowiedzi z odpowiadającym. 
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http://www.udir.no/
http://www.barnehagefakta.no/


Podstawą prawną badań, statystyk i archiwizacji jest rozporządzenie o ochronie danych 

osobowych art. 6 nr 1.e i art. 9 nr 2.j. Paragrafy 8 i 9 ustawy o danych osobowych stanowią 

uzupełniającą krajową podstawę prawną.  

 

Masz pytania? 
Więcej informacji można uzyskać w przedszkolu lub w Generalnej Dyrekcji Edukacji.  
Dane kontaktowe Generalnej Dyrekcji Edukacji: 
 
Telefon: +47 23 30 12 00  
E-mail: post@udir.no  
Internet: www.udir.no 
 
Więcej informacji na www.udir.no/undersokelser. Pytania dotyczące prywatności można 
kierować do przedstawiciela ds. prywatności Generalnej Dyrekcji Edukacji na 
adres: personvernombud@udir.no. 
  
Organem odwoławczym w kwestiach przetwarzania danych osobowych w ankiecie rodziców 
na temat przedszkola jest Urząd Ochrony Danych. Więcej informacji na: 
https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/ 
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