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Informații pentru anchetele realizate de Fraunhofer IMW 

În cadrul proiectului "Return on Education", chestionarele sunt prelucrate de noi. În cele ce urmează, vă 
informăm cu privire la datele implicate și la modul în care acestea sunt prelucrate. 
 

1. Cine lucrează la proiect? 

Responsabil pentru procesarea proiectului este: 

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. 

Hansastraße 27c 

80686 München 

Deutschland 

Pentru dvs Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW 

(hereinhafter Fraunhofer-IMW) 

 

Contact științific: 

Nume: Agens Vosen 

Email: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

 

Puteți contacta persoana noastră de contact pentru protecția datelor la adresa 

datenschutz@imw.franhofer.de . 

 

2. Ce se cercetează și la ce folosește chestionarul? 

Fraunhofer IMW investighează subiectul de cercetare "Return on Education" în numele Festo Didactic SE. 

Scopul proiectului este de a evalua impactul măsurilor de formare (educație continuă) în diferite contexte. 

În cadrul studiului, se va investiga impactul trainingurilor asupra înțelegerii procesului, a tehnicilor și 

metodelor de rezolvare a problemelor. Contextul este că nevoia de formare continuă continuă să crească, 

în special în contextul învățării pe tot parcursul vieții, al digitalizării și al automatizării. 

Cu ajutorul chestionarelor, se va colecta de la angajați feedback-ul și efectul măsurilor de formare 

ulterioară. Completarea chestionarelor este voluntară. Nu vor fi colectate date cu caracter personal. 

Aceasta înseamnă că nu vor fi colectate nume sau alte informații de identificare. Toate informațiile din 

chestionare sunt tratate în mod confidențial.  

Chestionarele sunt colectate lunar. Acestea sunt apoi analizate de către personalul proiectului. Rezultatele 

sunt utilizate în publicații și prezentări fără a cita chestionarele individuale.Chestionarele sunt colectate 

lunar. Acestea sunt apoi analizate de către personalul proiectului. Rezultatele sunt utilizate în publicații și 

prezentări fără a cita chestionarele individuale.. 

În cazul în care se solicită date cu caracter personal? 

Nu se colectează date cu caracter personal. 
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Cât timp sunt stocate chestionarele? 

Datele din chestionare vor fi șterse după încheierea proiectului (30.06.2024). 

3. Cine primește datele? 

Chestionarele vor fi vizualizate și evaluate doar de către Fraunhofer IMW. Chestionarele nu vor fi 

transmise niciunui destinatar extern. 

Beneficiari din țări terțe 

Chestionarele nu vor fi transferate în nicio țară terță. 

 

Informații și întrebări 

Aveți întrebări despre proiect sau despre modul de utilizare a chestionarelor? 

Vă rugăm să nu ezitați să ne contactați: 

 

Nume: Agens Vosen 

Email: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

sau 

 datenschutz@imw.fraunhofer.de.  
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