Drodzy członkowie personelu!
Państwa zakład pracy bierze udział w badaniu nastroju pracowników. Na podstawie jego wyników
kierownictwo i personel mogą podjąć określone działania, aby polepszyć warunki w miejscu pracy,
zapobiegać problemom ze zdrowiem, zwiększyć bezpieczeństwo, a także wzmocnić motywację, wyniki
i poziom zadowolenia z pracy.
Badanie odbywa się w marcu, a jego wyniki przedstawiane są na początku kwietnia. Wypełnienie ankiety
zajmuje około 10 minut. Dane będą zbierane za pośrednictwem elektronicznego kwestionariusza.
Wierzymy, że ankieta pozwala bardziej skupić się na czynniku ludzkim i dobrych warunkach pracy.
Informacje podane w kwestionariuszu są chronione przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Udzielone odpowiedzi nie zostaną ujawnione kierownictwu ani żadnym innym osobom. Imiona i nazwiska,
numery telefonów i adresy e-mail służą wyłącznie do przypomnienia o wypełnieniu ankiety osobom, które
jeszcze tego nie zrobiły.
Sposób przetwarzania ankiety spełnia wymogi ustawy nr 90/2018 o ochronie i przetwarzaniu danych
osobowych i jest zgodny z rozporządzeniem RODO Rady Europejskiej. W tym celu opracowano cztery
procedury:
✓ Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte zanim ankieta się rozpocznie, o ile uczestnik wyraźnie
nie zaznaczy, że życzy sobie przypomnienia o ankiecie. W takich przypadkach dane osobowe
zostaną automatycznie usunięte po zakończeniu badania. W ramach badania nie są gromadzone
dane dotyczące płci lub statusu uczestników.
✓ Wszystkie wiadomości są szyfrowane (https:), co zmniejsza ryzyko monitorowania odpowiedzi
w czasie rzeczywistym.
✓ Odpowiedzi na pytania otwarte są zapisywane oddzielnie od odpowiedzi na inne pytania
z ankiety, w związku z czym nie ma możliwości powiązania ich z odpowiedziami na pytania
z opcjami do wyboru.
✓ Korzystanie z plików cookie jest ograniczone, więcej informacji można znaleźć na stronie
www.visar.is w Polityce prywatności.
Vísar rannsóknir, administrator ankiety, jest członkiem ESOMAR, globalnego stowarzyszenia branży
danych i statystyk, i działa zgodnie z kodeksem postępowania organizacji. Więcej informacji na temat
środków bezpieczeństwa zawiera Polityka prywatności dostępna na stronie www.visar.is. Aby uzyskać
więcej informacji na temat technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, prosimy wysłać email na adres personuvernd@visar.is.

