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Jaki jest cel przeprowadzania w szkole ankiety dla rodziców?   

Celem ankiety dla rodziców jest zapewnienie im możliwości wypowiedzenia się na temat nauki i 

samopoczucia w szkole, a także na temat współpracy szkoły z domem. Wyniki ankiety są 

wykorzystywane przez szkoły, ich właścicieli i państwową administrację oświaty jako pomoc do 

analizy środowiska nauki i jego rozwoju.  

 

Wyniki ankiety mogą być również wykorzystywane do celów badawczych przez naukowców, 

którzy otrzymają surowe dane. Część wyników ankiety dla rodziców może zostać opublikowana 

w formie danych statystycznych na stronie www.udir.no.  

  

Jak przeprowadza się ankietę?   

Szkoły mogą przeprowadzać ankietę dla rodziców zarówno wiosną jak i jesienią. Udzielanie 

odpowiedzi na pytania jest dobrowolne. Można pomijać pytania, na które nie chcesz odpowiadać.  

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych i ochrona danych osobowych   

Ministerstwo Oświaty i właściciele szkół są zobowiązani do zapewnienia przetwarzania danych 

osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, odpowiedzialność ta jest dzielona. 

Nasz podmiot przetwarzający dane zajmuje się techniczną stroną ankiety w imieniu Ministerstwa 

Oświaty i właścicieli szkół i zobowiązany jest przestrzegać przepisów o ochronie danych 

osobowych.  

 

Obowiązują bardzo surowe zasady udostępniania wyników ankiet szkołom, ich właścicielom i 

państwowym organom oświatowym. Na wymagającym logowania portalu zawierającym wyniki 

szkoła nie będzie mogła zobaczyć, kto jak odpowiadał, nie będą również wyświetlane rzadko 

wybierane opcje odpowiedzi. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka pośredniego rozpoznania 

rodziców, którzy udzielili odpowiedzi. Dane z ankiety nie będą mogły nigdy być publikowane w 

sposób pozwalający rozpoznać odpowiedzi poszczególnych osób. Dane są przechowywane tak 

długo, jak jest to konieczne do zrealizowania celu ankiety. 

 

Udzielając odpowiedzi nie podaje się swojego imienia i nazwiska, numeru ewidencyjnego ani 

innych danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację. Dlatego bardzo trudno jest określić, 

kto jak odpowiadał. W nielicznych przypadkach, na przykład w małych społecznościach, istnieć 

będzie teoretyczna możliwość rozpoznania respondenta przez osobę przetwarzającą dane 

podstawowe (identyfikacja pośrednia). Ministerstwo Oświaty i właściciel szkoły mogą poprosić o 

udostępnienie surowych danych.  

 

W przypadkach, w których Ministerstwo Oświaty udostępnia surowe dane naukowcom, muszą 

oni przestrzegać przepisów Ministerstwa dotyczących przetwarzania danych i poufności, muszą 

też podpisać oświadczenie o poufności.  

 

http://www.udir.no/


 

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Twoja zgoda obejmuje zarówno udział w ankiecie, jak i wykorzystywanie wyników w badaniach. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach ankiety dla rodziców są art. 6 nr 

1 litera a oraz art. 9 nr 2 litera a Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które 

dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych. Po zakończeniu ankiety powiązanie między 

Twoimi odpowiedziami a Twoim imieniem i nazwiskiem zostanie przerwane. Dlatego nie będzie 

możliwe wycofanie zgody dotyczącej już zakończonej ankiety. 

 

Pytania?  

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze szkołą lub Ministerstwem Oświaty.  

Informacje kontaktowe dotyczące Ministerstwa Oświaty: 

Telefon: +47 23 30 12 00  

E-mail: post@udir.no  

Internet: www.udir.no 

 

Więcej informacji naleźć można również na stronie www.udir.no/undersokelser. Pytania 

dotyczące prywatności można kierować do rzecznika ochrony danych osobowych w 

Ministerstwie Oświaty pod adresem: personvernombud@udir.no lub do rzecznika ochrony 

danych osobowych w szkole.   

  

Organem odwoławczym w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach ankiety dla 

rodziców w szkole jest Datatilsynet. Patrz: https://www.datatilsynet.no/om-

datatilsynet/kontakt-oss/hvordankan-jeg-klage-til-datatilsynet/    
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