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Informácie o prieskumoch Fraunhofer IMW 
 

V rámci projektu "Návratnosť vzdelávania" spracovávame dotazníky. V nasledujúcom texte vás 

informujeme o príslušných údajoch a spôsobe ich spracovania. 

 

1. Kto pracuje na projekte? 

Za spracovanie projektu zodpovedá: 

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

Hansastraße 27c 

80686 München 

Deutschland 

pre ich Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und Wissensökonomie IMW (hereinhafter 

Fraunhofer-IMW) 

 

Vedecký kontakt: 

Názov: Agens Vosen 

E-Mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

 

Našu kontaktnú osobu pre ochranu údajov môžete kontaktovať na adrese 

datenschutz@imw.franhofer.de. 

 

2. Čo sa skúma a na čo slúži dotazník? 

Fraunhofer IMW skúma výskumnú tému "Návratnosť vzdelávania" v mene spoločnosti Festo Didactic 

SE. Cieľom projektu je vyhodnotiť vplyv vzdelávacích opatrení (ďalšieho vzdelávania) v rôznych 

kontextoch. V štúdii sa bude skúmať vplyv školení na pochopenie procesu, techniky a metódy riešenia 

problémov. Potreba ďalšieho vzdelávania sa neustále zvyšuje, najmä v súvislosti s celoživotným 

vzdelávaním, digitalizáciou a automatizáciou. 

Pomocou dotazníkov sa od zamestnancov získa spätná väzba a účinok ďalších vzdelávacích opatrení. 

Vyplnenie dotazníkov je dobrovoľné. Nebudú sa zhromažďovať žiadne osobné údaje. To znamená, 

že sa nebudú zhromažďovať žiadne mená ani iné identifikačné údaje. Všetky informácie v 

dotazníkoch sú dôverné.  

Dotazníky sa zbierajú každý mesiac. Zamestnanci projektu ich následne analyzujú. Výsledky sa 

používajú v publikáciách a prezentáciách bez citovania jednotlivých dotazníkov. 

Ak sa požadujú osobné údaje? 

Nezhromažďujú sa žiadne osobné údaje. 
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Ako dlho sa dotazníky uchovávajú? 

Údaje z dotazníkov budú po skončení projektu (30.6.2024) vymazané. 

 

3. Kto prijíma údaje? 

Dotazníky bude prezerať a vyhodnocovať len Fraunhofer IMW. Dotazníky sa neposkytnú žiadnym 

externým príjemcom. 

Príjemcovia v tretích krajinách 

Dotazníky sa nebudú prenášať do žiadnej tretej krajiny. 

 

Informácie a otázky 

Máte nejaké otázky týkajúce sa projektu alebo používania dotazníkov? 

Neváhajte sa obrátiť na: 

 

Názov: Agens Vosen 

E-Mail: agnes.vosen@imw.fraunhofer.de 

alebo 

 datenschutz@imw.fraunhofer.de.  
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