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WPROWADZENIE 
 

Głównym celem sformułowania poniższych 28 pytań było 

zwiększenie przejrzystości i pogłębienie świadomości w zakresie pojęć 

kluczowych dla badaczy, poszukujących najodpowiedniejszych prób 

respondentów dla prowadzonych przez siebie prac. Innymi słowy, 

pytania mają za zadanie pomóc ustalić, czy internetowe bazy 

respondentów są w stanie zaspokoić potrzeby danego projektu 

badawczego. Wprowadzając ujednoliconą, spójną terminologię, 

pozwalają klientom samodzielnie porównać usługi oferowane przez 

dostawców różnych baz respondentów. 

 

Poniższy zestaw pytań zastąpił istniejące wcześniej „26 pytań 

pomocnych przy kupowaniu baz respondentów do badań 

internetowych”. ESOMAR uaktualnił ich treść tak, by dostosować je do 

szybkiego tempa rozwoju stosowanych rozwiązań. Podczas gdy niektóre 

z pytań pozostają niezmienne, konieczne było dodanie kilku nowych, 

które opisują metody i technologie wykorzystywane od niedawna. W 

szczególności zwrócono uwagę na stosunkowo powszechny trend, jakim 

jest budowanie próby respondentów z kilku źródeł zamiast 

wykorzystywania pojedynczego panelu. 

 

Należy zauważyć, że poniższe opracowanie koncentruje się na 

zagadnieniach związanych z zakupem samej próby respondentów. Jeśli 

dostawca próby odpowiada również za opracowanie danych, niezbędne 

będzie zadanie dodatkowych pytań w celu upewnienia się, czy projekt 

badawczy będzie prowadzony w sposób satysfakcjonujący dla klienta. 

 

28 Pytań stanowi uzupełnienie stworzonych przez ESOMAR 

wytycznych do prowadzenia badań online (ESOMAR’s Guideline to 

Online Research), określających szczegółowo prawne i etyczne zasady 

postępowania w badaniach z wykorzystaniem nowych technologii. 

Zawarte są tam również wskazówki do formułowania polityki 

prywatności, wykorzystania cookies, pobierania plików oraz stosowania 

rozwiązań mobilnych. 
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PROFIL ORGANIZACJI 
 

1. Jakim doświadczeniem dysponuje państwa firma w 
zakresie oferowania prób do internetowych badań 
rynku? 

 

Kontekst: To pytanie może Państwu pomóc w wyrobieniu sobie opinii na 
temat odpowiedniego doświadczenia dostawcy bazy respondentów. Od jak 
dawna dostawca świadczy swoje usługi i czy posiada doświadczenie 
w badaniach rynku, marketingu bezpośrednim lub branży technologicznej? 
Czy próby są dostarczane wyłącznie do badań prowadzonych przez inne firmy, 
czy też są wykorzystywane w prowadzonych samodzielnie projektach 
badawczych? 

 

IMAS International utworzył internetowy panel badawczy IMAS OnLine 

(www.imasonline.pl) w Polsce w 2005 roku i od tego czasu oferuje 

badania na próbach internautów. Z naszych usług korzystają zarówno 

polskie, jak i zagraniczne firmy badawcze szukające rzetelnych grup 

respondentów. Nasz panel składa się z panelu ogólnego oraz kilku 

subpaneli specjalistycznych, w tym specjalistów z branży IT, lekarzy i 

rolników. 

 

Od 2015 roku funkcjonuje nasz drugi panel badawczy Ankiety Pro Bono 

(www.ankietyprobono.pl), który działa podobnie do IMAS OnLine, ale 

większy nacisk kładzie na wspieranie organizacji pozarządowych.   

 

Między 2005 a 2016 rokiem przeprowadziliśmy blisko 330 tys. 

wywiadów z uczestnikami panelu badawczego oraz 250 tys. wywiadów 

internetowych z osobami zrekrutowanymi poza panelem. 

 

ŹRÓDŁA DANYCH I REKRUTACJA 
 

2. Proszę opisać i objaśnić źródła, z jakich pochodzą bazy 
respondentów, którymi dysponuje państwa firma. Czy 
są to bazy danych? Aktywnie zarządzane panele 
respondentów? Listy mailingowe wykorzystywane 
w marketingu bezpośrednim? Bazy powstałe w 
wyniku przechwytywania (river sampling)? 
 

Kontekst: Opis rodzajów źródeł wykorzystywanych przez dostawcę bazy 
respondentów pozwoli lepiej ocenić jej jakość. 

 

Nasza firma korzysta z własnych paneli badawczych, które są zarządzane 

przy pomocy wyspecjalizowanej aplikacji internetowej. Nasi paneliści są 

rekrutowani z wielu źródeł, aby zapewnić możliwie różnorodną 

reprezentację polskich internautów. Do najważniejszych form rekrutacji 

należą reklamy mailingowe rozsyłane przez naszych partnerów do ich 

użytkowników, graficzne i tekstowe banery umieszczane w popularnych 

serwisach internetowych, reklamy w wyszukiwarkach. Ważnymi 

formami rekrutacji są także zaproszenia przekazywane respondentom 

naszych tradycyjnych badań - face-to-face lub telefonicznych. 

 

Jeśli cel badania tego wymaga, realizujemy badania pośród 

odwiedzających określone strony internetowe lub osoby zarejestrowane 

na portalach społecznościowych. Naszym klientom dostarczamy 

szczegółowych  informacji o zaletach i wadach każdego rodzaju źródła 

respondentów i wspólnie podejmujemy decyzje o wyborze próby. 

 

Nie korzystamy w naszych badaniach z baz marketing bezpośredniego. 
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3. Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło do 
tworzenia baz respondentów: W jaki sposób różne 
źródła składają się na jedną bazę z zachowaniem 
trafności próby? Jak udaje się państwu powtarzać 
takie działania zachowując rzetelność danych? Jak 
sobie radzi państwa firma z możliwością 
przynależności jednego respondenta do kilku baz 
i niebezpieczeństwem duplikacji? 
 

Kontekst: Pomiędzy danymi pochodzącymi z różnych źródeł mogą 
występować istotne różnice; zostało to dobrze zbadane i udokumentowane. 
Nakładanie się na siebie różnych paneli może mieć znaczący wpływ na 
niektóre projekty; wynikające z tego błędy i frustrację respondentów można 
zminimalizować, zapobiegając duplikacji próby. 

 

W zdecydowanej większości przypadków prowadzimy badania wyłącznie 

na własnych panelach badawczych, w których kotrolujemy uczestnictwo 

tych samych osób. Z reguły odradzamy naszym klientom łączenie prób 

z różnych źródeł. Nasza baza jest stale sprawdzana na wypadek 

duplikatów i każde podejrzenie multi-rejestracji jest wyjaśniane. 

 

Z naszych wewnętrznych badań wynika, że ok. 50% uczestników IMAS 

OnLine jest zarejestrowana w innych panelach badawczych. W 

przypadku zakupu próby w innym panelu, niebezpieczeństwo 

powtórzenia wywiadu z tą samą osobą jest więc duże. Dlatego tylko w 

wyjątkowych przypadkach, zawsze po uzgodnieniach z klientem, 

uzupełniamy próbę o osoby zarejestrowane w innym panelu. W takich 

przypadkach stosujemy ochronę przed duplikacją za pomocą 

sprawdzania cookies i adresów IP. 
 

4. Czy oferowane przez państwa próby są 
wykorzystywane wyłącznie do celów badań 
rynkowych? Jeśli nie, jakim innym celom one służą? 
 
Kontekst: Łączenie prób respondentów pochodzących ze źródeł pierwotnie 
przeznaczonych do innych celów (np. marketingu bezpośredniego) może 
wpływać w sposób niepożądany na wyniki badania. 

 

Nasze panele wykorzystywane są wyłącznie do celu prowadzenia badań 

rynkowych. 

 

5. W jaki sposób rekrutowane są osoby z grup trudno 
dostępnych przez internet? 

 

Kontekst: Zapewnienie włączenia do badania trudno dostępnych w internecie 
grup (np. mniejszości etnicznych, młodzieży, seniorów, itp.) może wzmocnić 
odzwierciedlenie rozkładu populacji  i poprawić jakość dostarczanej próby. 
 

W przypadku rekrutacji trudnych do pozyskania prób, staramy się 

przede wszystkim znaleźć ich w naszym panelu. Jeśli uważamy, że to się 

nie uda, oferujemy rekrutację respondentów telefonicznie za pomocą 

naszego studia CATI. Stosujemy także kampanie reklamowe na 

specjalistycznych stronach internetowych (np. dla osób starszych, dla 

osób cierpiących na określone schorzenia, itp.). 
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6. Jeśli w ramach danego projektu konieczne jest 
uzupełnienie państwa bazy respondentów próbami 
pochodzącymi od innych dostawców, w jaki sposób 
wybierają państwo firmy do takiej współpracy? Czy 
praktykują państwo uprzednie informowanie klienta o 
korzystaniu z innego dostawcy baz respondentów? 

 

Kontekst: Wielu dostawców korzysta z baz respondentów dostarczanych 
przez firmy trzecie. Oznacza to, że jakość dostarczonej próby może być zależna 
od działalności dostawców, którzy nie zostali wyznaczeni przez klienta. W tej 
sytuacji niezbędna jest jawność prowadzonych działań. Nakładanie się różnych 
baz może mieć znaczący wpływ na wyniki niektórych badań. Dostawcy, którzy 
działają zgodnie ze standardami np. ISO, są zobowiązani o tym poinformować. 

 

IMAS korzysta przede wszystkim ze swoich baz respondentów 

i uzupełniamy próbę tylko w wyjątkowych sytuacjach.  

 

Jeśli jednak musimy uzupełnić próbę o respondentów z innego panelu, 

korzystamy przede wszystkim z ofert firm o sprawdzonej reputacji, które 

stosują się do wymogów ESOMAR, standardów ISO lub podobnych. Nasz 

klient w takiej sytuacji jest informowany o tym, skąd pochodzą 

respondenci. 

 

ZARZĄDZANIE PRÓBĄ I PROJEKTEM BADAWCZYM 
 

7. Jakie kroki podejmujecie państwo w celu stworzenia 
reprezentatywnej próby respondentów? 
 

Kontekst: Proces doboru próby (tj. w jaki sposób osoby są wybierane z 
dostępnych źródeł i przydzielane do badania) jest głównym czynnikiem 
wyboru dostawcy bazy respondentów. Systematyczne podejście oparte na 
zasadach badań rynkowych może zwiększyć jakość próby. 

 

Każda baza jest przygotowywana w oparciu o dobór losowy spośród 

uczestników panelu. Przygotowując bazę do badania 

reprezentatywnego, IMAS dobiera ją zgodnie z rozkładem cech 

demograficznych w badanej populacji. W ten sposób założone kwoty są 

realizowane względnie równomiernie. Zaproszenia wysyłane są 

automatycznie partiami, aż do uzyskania zamówionej liczby wywiadów.  

 

Baza respondentów może być przygotowana w oparciu o 

dotychczasową aktywność respondenta. Respondenci mogą być 

dodawani i usuwani z bazy na podstawie częstości otrzymywanych 

zaproszeń do badań, częstości wypełnianych ankiet, ostatnio 

wypełnionych ankiet na określony temat, liczby dotychczas zebranych 

punktów, itd. 
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8. Czy korzystacie państwo z routera ankiet? 
 

Kontekst: Router ankietowy to system mający za zadanie przydzielać chętnych 
respondentów do badań, do których mają oni szansę się zakwalifikować. 
Respondenci są kierowani do routera z różnych powodów, np. po 
niezakwalifikowaniu się do badania, do którego zostali bezpośrednio 
zaproszeni, lub w wyniku rozesłania ogólnego zaproszenia z samego routera. 
Obecnie nie ma zgody co do tego, czy i w jaki sposób korzystanie z routera 
wpływa na odpowiedzi, których ludzie udzielają na pytania ankiety. 

 

Nie. Respondent za każdym razem zapraszany jest e-mailowo do 

jednego, konkretnie opisanego badania. 
 

9. Jeśli router ankietowy jest wykorzystywany: Proszę 
opisać proces przydzielania respondentów do badań. 
Na jakiej zasadzie podejmowane są decyzje 
o dopasowaniu badań do poszczególnych 
respondentów? Jakie są najważniejsze kryteria takiego 
przydziału? 
 

Kontekst: Przydzielanie różnych priorytetów poszczególnym badaniom i 
dobieraniu do nich respondentów może być przyczyną powstawania mniej lub 
bardziej znaczących błędów. 

 

Nie korzystamy z  routera. 

 

10. Jeśli router ankietowy jest wykorzystywany: Jakie 
środki zaradcze stosują państwo, by powstrzymać 
niekorzystne konsekwencje używania go? W jaki 
sposób są mierzone i opisywane wszelkie związane z 
tym odchylenia? 
 

Kontekst: Jeśli osoba A zostaje przydzielona do badania X na podstawie 

pewnych kryteriów, może ją to dyskwalifikować z udziału w podobnym 

badaniu Y. Próba badania Y jest w ten sposób potencjalnie zaburzona 

z powodu niedoboru respondentów takich jak osoba A. 

Nie korzystamy z  routera. 

 

11. Jeśli router ankietowy jest wykorzystywany: Kto w 
firmie odpowiada za konfigurację routera? Czy 
zajmuje się tym dedykowany zespół, czy 
menedżerowie poszczególnych projektów? 
 

Kontekst: Możliwe, że firmabadawcza będzie musiała powtórzyć ten sam 
projekt badawczy w przyszłości z największą możliwą ilością identycznych 
kryteriów i parametrów. Jak dostawca próby ocenia trudność takiego 
zadania? 

 

Nie korzystamy z  routera. 
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12. Jakie informacje są przechowywane w profilu 
uczestnika panelu? W jaki sposób się to odbywa? Jakie 
różnice występują pomiędzy poszczególnymi bazami 
danych? W jaki sposób są one aktualizowane? Jeśli 
żadne istotne dane o respondentach nie sa 
przechowywane w panelu, jak radzicie sobie 
z projektami o niskim incidence rate? 
 

Kontekst: Przydatność informacji profilowych respondentów dla 
poszczególnych projektów badawczych może zależeć od precyzji zadanego 
pytania, a także od czasu kiedy pytanie jest zadawane. Jeśli monitorujecie 
państwo na bieżąco swoich respondentów, w jaki sposób kontrolujecie jakie 
rzeczywiście pytania są im zadawane? 

 

Podczas rejestracji pozyskujemy tylko minimum informacji o naszym 

paneliście: adres e-mail, data urodzenia, płeć, nazwę miejscowości i 

region, w którym mieszka. Następnie te dane są uzupełniane w trakcie 

wypełniania szczegółowej ankiety rejestracyjnej, w której pozyskujemy 

wiele informacji na temat aktywności zawodowej, używanych dóbr, 

korzystania z mediów, zwyczajów zakupowych, itd. Te dane są 

aktualizowane i weryfikowane podczas regularnie prowadzonych badań. 

 

13. Proszę opisać proces zapraszania respondentów do 
badania. Jak wygląda zaproszenie wysyłane do 
respondentów? Jakiego rodzaju informacje o samym 
badaniu są ujawniane respondentom? Oprócz 
bezpośrednich zaproszeń do badań, jakie jeszcze 
formy zachęty do udziału w badaniach są 

przekazywane respondentom? Proszę zwrócić uwagę, 
że nie wszystkie zaproszenia są przesyłane w formie 
emaili. 
 

Kontekst: Rodzaj zachęty używanej wobec respondenta (i powiązane z nią 
wynagrodzenie) mogą mieć związek z tym, jakie grupy osób wezmą udział w 
poszczególnych badaniach, co z kolei może wywrzeć wpływ na jakość próby 
badawczej. Ilość informacji udzielanych na temat każdego projektu również 
może wpływać na odpowiedzi podawane przez respondentów. 

 

Zaproszona do badania osoba dostaje na swoją skrzynkę e-mail 

wiadomość z zaproszeniem do badania. Każda wiadomość zawiera cel 

badania, zakładany czas trwania ankiety, informacje o dacie zakończenia 

badania oraz szczegółowe informacje wyjaśniające (m.in. dlaczego 

dostał e-mail, jak może zrezygnować, jak sobie radzić z podstawowymi 

problemami). 

 

14. Proszę opisać wynagrodzenie proponowane 
respondentom za udział w badaniach. Jak zmienia się 
ono w zależności od źródła próby, długości wywiadu 
oraz charakterystyki respondenta? 
 

Kontekst: Przyznawane wynagrodzenie lub upominki mogą wpływać na 
przyczyny, dla których respondenci decydują się na udział w poszczególnych 
badaniach, co z kolei może prowadzić do zaburzenia próby badawczej. 

 

Uczestnicy naszych panelów zbierają punkty w zamian za wypełnianie 

ankiet. Wielkość wynagrodzenia jest uzależniona od czasu trwania 

ankiety, jej trudności i targetu. W niektórych projektach uczestnicy 
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otrzymują małą ilość punktów za wypełnienie dłuższego niż zwykle 

kwestionariusza screeningowego.  

 

Zebrane punkty mogą wymienić na gotówkę (przelew na konto 

bankowe) lub bony płatnicze. Mogą także przekazać swoje 

wynagrodzenie na wybrany cel charytatywny. 

 

15. Jakich informacji o projekcie wymagacie państwo do 
najlepszego oszacowania możliwości zrealizowania 
badania w oparciu o posiadane bazy? 
 

Kontekst: "Liczebność" panelu lub innego źródła nie musi koniecznie być 
dokładnym wskaźnikiem, czy dane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane 
lub zakończone w żądanym terminie. 

 

W celu określenia naszych możliwości dostarczenia próby 

respondentów, potrzebujemy następujących informacji: 

 

• ogólny opis próby, 

• warunki kwotowe (demografia), 

• warunki kwalifikacyjne, 

• szacowana długość ankiety, 

• wymagana liczba ankiet, 

• czas pracy w terenie. 

 

16. Czy mierzą państwo zadowolenie respondentów? Czy 
te dane są jawne dla państwa klientów? 
 

Kontekst: Zadowolenie respondentów może być wskaźnikiem ich gotowości 
do brania udziału w przyszłych projektach. Stosunek respondentów do 

prowadzonych badań szacowany na podstawie samodzielnie formułowanych 
opinii lub wystawionych ocen punktowych może się przyczynić do lepszego 
zrozumienia wyników badania. 

 

Po każdej ankiecie realizowanej za pomocą naszego systemu 

ankietowego, prosimy o ocenę zadowolenia z udziału w badaniu. 

Ponadto, prowadzimy okresowe (kwartalne) badania satysfakcji naszych 

panelistów. Ich wyniki są dostępne na życzenie naszych klientów. 

 

17. Jakie informacje firma dostarcza klientowi po 
zakończeniu projektu (debriefing)? 
 

Kontekst: Należy się spodziewać złożenia przez dostawcę bazy respondentów 
pełnego raportu, zawierającego informacje o sumie zrekrutowanych do 
badania osób, ilości tych, które odpadły, stosunku zaproszonych do 
rzeczywiście biorących udział w ankiecie, treści zaproszenia, opisie pracy 
w terenie itd. Dostawca próby badawczej powinien być w stanie wymienić 
standardowo tworzone raporty i wyliczenia udostępniane klientowi. 

 

Po zakończeniu badania klient otrzymuje raport z terenu, który jest 

indywidualnie uzgadniany na podstawie określonych potrzeb. 

Generalnie, raport z badania zawiera dokładną datę rozpoczęcia 

i zakończenia badania, opis metody doboru próby, wielkość 

participation (response) rate, liczbę wysłanych zaproszeń i liczbę 

zakończonych wywiadów. 
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KONTROLA JAKOŚCI 
 

18. Kto w projekcie jest odpowiedzialny za kontrolę 
jakości? Jeśli obowiązek ten leży po stronie dostawcy 
bazy respondentów, to czy posiadacie państwo 
procedury służące eliminacji niepożądanych zachowań 
respondentów (przypadkowe, nielogiczne lub 
niespójne odpowiedzi, nadużywanie opcji „nie wiem”, 
zbyt pośpieszne i nieuważne wypełnianie ankiety 
itp.)? Proszę opisać te procedury. 
 

Kontekst: Użycie tego typu procedur może przyczynić się do zwiększenia 
rzetelności uzyskanych w badaniu wyników. 

 

Stosujemy kilka sposobów, dzięki którym możemy wykrywać 

oszukujących respondentów. Sprawdzamy zgodność danych 

demograficznych uzyskanych od tych samych respondentów w innych 

badaniach. Kontrolujemy szybkość wypełniania kwestionariuszy i 

częstość zaznaczania odpowiedzi „Nie wiem”, „Brak odpowiedzi”. Jeśli 

ankiety wypełniane są nadmiernie szybko lub zbyt często używane są te 

odpowiedzi, oznaczamy i monitorujemy dalej aktywność określonych 

respondentów. Jeśli takie zdarzenia się powtarzają, usuwamy te osoby z 

panelu. 

 

19. Jak często dany uczestnik otrzymuje zaproszenia do 
różnych badań niezależnie od tego, czy na nie 
odpowiada czy nie? Jakie różnice występują w tym 
zakresie na przestrzeni wszystkich posiadanych przez 
państwa baz danych? 
 

Kontekst: Nadmierna ilość otrzymywanych zaproszeń może wywierać 
niekorzystny wpływ na zaangażowanie respondenta w badania, jak również na 
samodzielność i poprawność udzielanych odpowiedzi. 

 

Prowadzimy rejestr historii udziału w badaniach poszczególnych 

uczestników panelu. Nie ustawiamy limitów na to, jak często respondent 

dostaje zaproszenia do badań. Jeśli tylko jest aktywnym uczestnikiem 

panelu – dostaje od nas zaproszenia. Wyjątkiem są sytuacje, w których 

respondent wypełnił ankietę na określony temat – przeczytaj 

wyjaśnienie do pkt. 20. 

 

20. Jak często ta sama osoba może brać udział w 
badaniach w określonym czasie? Jakie różnice 
występują w tym zakresie na przestrzeni wszystkich 
posiadanych przez państwa baz danych? Jakie 
modyfikacje wprowadzacie państwo w odniesieniu do 
różnych kategorii i czasu? 
 

Kontekst: Zbyt duża częstotliwość udziału w ankietach może wzmagać u 
respondentów ryzyko wystąpienia niepożądanego efektu warunkowania lub 
innych błędów. 

 

Nasi paneliści są zapraszani do nowego badania nie wcześniej niż tydzień od 

ostatniej wypełnionej ankiety. Przestrzegamy limitów na tematy badań i nie 
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zapraszamy tych samych respondentów do podobnych projektów 

oddzielonych czasem krótszym niż 3 miesiące. Co więcej, na życzenie klienta, 

nie wysyłamy zaproszeń respondentom, którzy brali udział we wcześniejszych 

badaniach organizowanych na zlecenie tej samej organizacji. 

 

21. Czy przechowują państwo dane dotyczące 
poszczególnych respondentów takie, jak historia 
udziału w badaniach, data przystąpienia do panelu, 
droga rekrutacji itp.? Czy są państwo w stanie 
dostarczyć klientowi takie indywidualne dane 
respondentów na potrzeby projektu badawczego? 
 

Kontekst: Śledzenie tego typu danych (m.in. jak definiuje się populację 

generalną oraz na jakich zasadach dokonuje się doboru próby) może poprawić 

jakość analizowanych wyników. 

Tak, przechowujemy dane dotyczące naszych respondentów takiej, jak 

historia udziału w badaniach, data przystąpienia do panelu itd., ale nie 

udostępniamy tych danych naszym klientom ze względu na poufność 

i ochronę tych danych.  
 

22. Czy posiadają państwo procedurę potwierdzania 
tożsamości? Czy istnieją procedury wykrywania 
oszustw wśród respondentów? Proszę opisać te 
procedury na poziomie rejestracji do bazy 
respondentów i/lub przystępowania do 
poszczególnych ankiet. Jeśli oferujecie państwo bazy 

B2B, to jakie (jeśli jakiekolwiek) specjalne procedury 
są im przypisane? 
 

Kontekst: Potwierdzenie tożsamości respondentów poprawia jakość próby 
poprzez zapobieganie wielokrotnej rejestracji i innym oszustwom. 

 

Dane wszystkich uczestników panelu są sprawdzane w procesie 

dwustopniowej rejestracji (double-opt in). W tym procesie następuje 

weryfikacja adresu e-mail osoby, która dołącza do panelu. Weryfikujemy 

także fizyczny adres zamieszkania respondenta lub numer konta 

bankowego w czasie wypłaty należnego wynagrodzenia. 

 

W czasie uczestnictwa w panelu prowadzimy regularne sprawdzanie 

spójności podawanych przez respondentów danych. W przypadku 

pojawienia się niespójności, respondent jest o tym informowany i 

następuje wyjaśnienie sytuacji. W przypadku powtarzających się tego 

typu zachowań, respondent zostaje usunięty z bazy uczestników panelu. 
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ZASADY I WARUNKI 
 

23. Proszę opisać proces przystępowania do panelu. 
 

Kontekst: Proces przystępowania do panelu badawczego wskazuje stosunek 
respondentów z dostawcą próby. Branża na ogół wprowadza rozróżnienie 
między jedno- i dwustopniową rejestracją. Ta druga zawiera element 
potwierdzenia przez respondenta, że chce przyłączyć się do panelu 
badawczego i rozumie panujące w nim zasady i warunki. 

 

Proces przystępowania do panelu jest dwustopniowy. Kandydat na 

panelistę rejestruje się na naszej stronie www.imasonline.pl lub 

www.ankietyprobono.pl wypełniając krótki formularz podając m.in. 

swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Na ten adres przesyłany jest 

email z prośbą o potwierdzenie tożsamości oraz pierwsza ankieta, która 

zawiera szczegółowe pytania dotyczące m.in. wykształcenia, zawodu, 

posiadanych dóbr i korzystania z usług. 

 

24. Proszę podać link do państwa polityki prywatności. W 
jaki sposób jest ona udostępniana państwa 
respondentom? 
 

Kontekst: Nie stosowanie się do lokalnych i międzynarodowych przepisów 
dotyczących prywatności może oznaczać, że dostawca próby działa 
nielegalnie. Przykładowa polityka prywatności jest zawarta w stworzonych 
przez ESOMAR wytycznych dla internetowych badań rynku (ESOMAR 
Guideline for Online Research). 

 

Stosujemy politykę prywatności, która dostępna jest na stronach:  

https://imasonline.pl/polityka-prywatnosci 

https://www.ankietyprobono.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/aid-54  

 

 

Działamy zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku 

i Opinii Publicznej ICC/ESOMAR (www.esomar.org) oraz stosownymi 

przepisami - międzynarodowymi i krajowymi. Informacje dotyczące 

uczestników IMAS OnLine są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie 

danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (ujednolicony tekst: 

Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).  

 

25. Proszę opisać środki stosowane przez państwa firmę w 
zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych. 
 

Kontekst: Dostawcy próby zazwyczaj przechowują w swoich bazach wrażliwe 
dane osobowe respondentów i klientów. Dane te muszą być odpowiednio 
chronione, podobnie jak wszystkie poufne informacje dostarczane przez 
klientów. Dostawca próby powinien być w stanie podać datę ostatniej kontroli 
bezpieczeństwa baz danych przeprowadzonej przez wiarygodne niezależne 
czynniki. 

 

Posiadamy bezpieczne, stabilne i nowoczesne jednostki serwerowe, 

odpowiednio przygotowane do przetwarzania danych wielotysięcznej 

grupy respondentów. Są one software’owo i hardware’owo 

zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz. Cały 

sprzęt umieszczony jest w najnowocześniejszym centrum przetwarzania 

danych w Polsce, monitorowanym i kontrolowanym w trybie 24/7. 

Dostęp do aplikacji przez internet jest zabezpieczony protokołem SSL. 

 

Baza danych respondentów jest trzystopniowo oddzielona od 

bezpośredniego ruchu internetowego. Dostęp do aplikacji zarządzania 

danymi panelistów wymaga autoryzacji. Osoby mając dostęp do bazy 
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respondentów stanowią niewielką grupę w firmie, a ich logowanie jest 

rejestrowane. 

 

26. W jaki sposób decydujecie państwo o udostępnieniu 
respondentom wrażliwych marketingowo danych i 
materiałów klienta? 
 

Kontekst: Nie istnieją niezawodne sposoby ochrony materiałów 
multimedialnych i innych treści przekazywanych w ankietach. W dzisiejszym 
świecie mediów społecznościowych klienci powinni zdawać sobie sprawę, że 
połączone zabezpieczenia technologiczne i prawne w zakresie poufności 
danych są zaledwie „progami spowalniającymi”, ale nie ostateczną „tamą” dla 
udostępniania i opisywania chronionych treści w mediach społecznościowych. 

 

Wszystkich naszych klientów informujemy o zagrożeniach związanych z 

badaniami nowych koncepcji lub produktów na wczesnym etapie 

projektowania. Uważamy, ze nie ma obecnie możliwości pełnego 

zabezpieczenia treści przed skopiowaniem i przedostaniem się do 

publicznej wiadomości. Zazwyczaj jeśli występuje ryzyko ujawnienia 

wrażliwych danych klienta, sugerujemy przeprowadzenie badania za 

pomocą innych metod, np. CAPI. 

 

27. Czy posiadają państwo certyfikat systemu zarządzania 
jakością? Jeśli tak, to który(e)? 
 

Kontekst: Uzyskanie certyfikatu może wymagać od dostawcy bazy 
respondentów wcześniejszego przeprowadzenia konkretnych działań zgodnie 
z wymogami danej instytucji. 

 

IMAS posiada polski certyfikat jakości PKJPA w dziedzinie badań CAWI 

wydawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku OFBOR, który 

w pewnych obszarach zbliżony jest do certyfikatu ISO26362. 

 

IMAS posiada i realizuje ponadto wewnętrzne procedury zarządzania 

jakością. W zakresie prowadzenia badań przez internet stosujemy się do 

wytycznych ESOMAR. 

 

28. Czy prowadzą państwo badania internetowe z 
udziałem dzieci i młodzieży? Jeśli tak, czy stosują się 
państwo do odpowiednich wytycznych ESOMAR? Jakie 
inne zasady i standardy państwo posiadają w tym 
zakresie? 
 

Kontekst: Międzynarodowy Kodeks ICC/ESOMAR wymaga specjalnych 
pozwoleń na prowadzenie badań z udziałem dzieci. Odpowiednie procedury 
są opisane w sekcji 6 wytycznych dla badań internetowych stworzonych przez 
ESOMAR (ESOMAR’s Guideline for Online Research). 

 

Nie prowadzimy badań internetowych wśród dzieci i młodzieży do lat 

13.  


