
REGULAMIN PANELU PENTAGONONLINE 

 

§1. Postanowienia Ogólne 

 

1.1. PENTAGON RESEARCH Konrad Pudło  siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Skarbka 3a 

(w dalszym ciągu "Pentagon Research") prowadzi panel badawczy mający na celu badanie opinii 

publicznej ("Panel"). 

1.2. Panel jest platformą realizacji badań za pośrednictwem Internetu. Tematyka i treść 

realizowanych badań jest zróżnicowana i jest ona określona przez zespół badawczy Pentagon 

Research. 

1.3. Panel działa zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Badań Rynku i Badań Społecznych 

ICC/ESOMAR oraz Programem Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA).  

1.4. Badania w zakresie Panelu prowadzone są zgodnie z treścią ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 

sierpnia 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami.  

1.5. Do poszczególnych badań respondenci dobierani są z bazy danych Pentagon Research według 

kryteriów odzwierciedlających strukturę badanej populacji, w celu zbierania danych jak najbardziej 

reprezentatywnych dla niej. Z tego powodu Uczestnicy Panelu, w momencie przystąpienia do udziału 

w Panelu, proszeni są o podanie kilku informacji o sobie, takich jak płeć wiek, poziom wykształcenia 

oraz innych danych o zbliżonym charakterze.  

1.6. Udział w Panelu jak i wszystkich innych formach badań prowadzonych przez Pentagon Research 

jest całkowicie dobrowolny. Każdy Uczestnik Panelu może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego 

udziału w Panelu i nakazać wykreślenie jego danych z bazy danych prowadzonej przez Pentagon 

Research.  

Odpowiedzi Uczestników Panelu są traktowane jako poufne i anonimowe, mogą być przedstawiane 

wyłącznie w postaci zbiorowych zestawień statystycznych. Wyniki badania nie są łączone z danymi 

osobowymi respondenta. 

1.7. Uczestnikowi przysługuje w każdym momencie prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo do ich poprawienia.  

 

§2. Zapisanie się do Panelu 

 

2.1. Do Panelu można się przyłączyć poprzez samodzielne wypełnienie ankiety rejestracyjnej 

na stronie internetowej Pentagon Research. 

2.2. Pentagon Research zastrzega sobie prawo do telefonicznej weryfikacji niektórych danych 

osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu upewnienia się 

co do zgodności tych danych z rzeczywistością.  

2.3. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

Każdy Uczestnik z chwilą przystąpienia do Panelu wyraża zgodę na otrzymywanie od Pentagon 

Research ankiet. Przystąpienie do Panelu oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego 

Regulaminu.  

 

§3. Uczestnictwo w Panelu 

 

3.1. W danym badaniu (wypełnieniu danej ankiety) Uczestnik ma prawo uczestniczyć jedynie raz.  



3.2. Rejestrując się na stronie internetowej Panelu Uczestnik wybiera identyfikator i hasło. 

Identyfikator oraz hasło Uczestnika są właściwe wyłącznie dla niego i nie mogą być przekazywane 

osobom trzecim. Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za utrzymywanie swojego hasła 

i identyfikatora w tajemnicy. Na stronie internetowej Panelu Uczestnik może dowolnie zmieniać 

hasło jak i pozostałe dane. Jeżeli Uczestnik zapomni hasła, może je otrzymać za pomocą poczty 

elektronicznej, po podaniu swojego identyfikatora. 

3.3. Każdy Uczestnik posiada w ramach strony internetowej Panelu swoje konto ("Konto"), 

na którym, po zalogowaniu, widoczne są wszystkie informacje dotyczące jego uczestnictwa w Panelu. 

Uczestnik zobowiązuje się uaktualniać, bezpośrednio na swoim Koncie, wszystkie dotyczące jego 

dane. Uaktualnianie tych danych jest obowiązkowe i Pentagon Research zastrzega sobie prawo 

do sprawdzania, czy Uczestnik przeprowadził taką aktualizację, mając na uwadze fakt, że informacje 

te są wykorzystywane w celu wyboru Uczestnika do udziału w konkretnych badaniach.  

3.4. Kwestionariusze, ankiety, testy jak i dokumenty multimedialne przesyłane do Uczestnika przez 

Pentagon Research pozostają wyłączną własnością Pentagon Research. W związku z tym, Uczestnik 

zobowiązuje się nie przetwarzać, rozpowszechniać czy przekazywać ich osobom trzecim 

w jakiekolwiek formie, bezpłatnie lub za odpłatą. 

3.5. Uczestnik będzie powiadamiany pocztą elektroniczną lub informowany podczas logowania się 

na swoje konto o dostępnych badaniach, w ramach których może wypełnić ankietę, wraz z terminem 

do jej wypełnienia.  

3.6. Za każdorazowy udział w badaniu w ramach Panelu (wypełnienie oraz odesłanie w terminie 

ankiety), Uczestnik jest nagradzany, pod warunkiem wzięcia udziału w konkursie, o którym mowa 

w Regulaminie Konkursu oraz udzielenia prawidłowych odpowiedzi. Szczerość, dokładność 

i konsekwentność odpowiedzi na pytania ankiety są każdorazowo weryfikowane przez Pentagon 

Research. W przypadku stwierdzenia przez Pentagon Research, iż Uczestnik wypełnił ankietę 

w sposób nieszczery, niedokładny lub niekonsekwentny, stanowi to podstawę do usunięcia 

Uczestnika z programu badań w ramach Panelu, zgodnie z §4 ust. 2 ppkt. 1 . 

3.6.1. Liczba punktów stanowiących gratyfikację za udział w badaniu jest określana indywidualnie dla 

każdego badania przez zespół badawczy Pentagon Research. Stanowi ona odzwierciedlenie długości 

badania (tj. zakładanego przeciętnego czasu wypełnienia ankiety) i nie jest uzależniona od cech 

społeczno-demograficznych Uczestnika. Zasady gratyfikacji określone są szczegółowo w Regulaminie 

Konkursu. 

3.7 Uczestnik jest osobiście odpowiedzialny za uaktualnianie kontaktowych adresów email. Pentagon 

Research nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakiekolwiek problemów z przesłaniem Uczestnikowi 

ankiety, wynikających z niepodania lub podania niewłaściwego adresu email. W szczególności, brak 

aktualizacji adresu email, lub jakiekolwiek inne problemy z przekazem, wynikające z podania 

niewłaściwego adresu email, nie stanowią podstaw do usprawiedliwienia braku odpowiedzi 

na przesyłane kwestionariusze. Aktualizację adresu email dokonuje się poprzez przesłanie na adres 

panel@pentagononline.pl prośby o zmianę mailowego adresu kontaktowego. Informacja powinna 

zawierać zarówno stary jak i nowy adres mailowy respondenta.  

3.8. Pentagon Research nie ponosi kosztów dostępu i podłączenia użytkownika do strony 

internetowej Panelu. 
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§4. Rezygnacja lub usunięcie z Panelu 

 

4.1. Uczestnik w każdej chwili ma prawo rezygnacji z uczestnictwa w Panelu. Rezygnacji dokonuje się 

za pośrednictwem konta Uczestnika o którym mowa we wcześniejszej części regulaminu. Wraz 

z rezygnacją z uczestnictwa w panelu Pentagon Research zobowiązuje się do usunięcia z bazy danych 

Pentagon Research wszystkich danych osobowych użytkownika. 

4.2. Pentagon Research zastrzega sobie prawo do usunięcia z Panelu Uczestnika: 

4.2.1. Co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że udzielane przez niego w ramach badań 

prowadzonych przez Pentagon Research odpowiedzi są niezgodne z prawdą, niestaranne lub 

niedokładne. 

4.2.2. Co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że podane przez niego w podczas rejestracji 

lub aktualizacji dane osobowe nie są zgodne z rzeczywistością. 

4.2.3. Który nie przejdzie poprawnie telefonicznej weryfikacji danych osobowych, o której mowa 

w §2 ust 2 lub unika tej weryfikacji. 

4.2.4. Który nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych lub nie spełnia kryteriów 

uczestnictwa w Panelu podanych w §2 ust 3 . 

4.2.5. Który przez okres dwunastu miesięcy nie wziął udziału w żadnym z badań prowadzonych 

w ramach Panelu, do których został zaproszony. 

4.2.6. Co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że posiada na Panelu więcej niż jedno konto 

lub naruszył §3 ust. 1. 

4.3. Pentagon Research zastrzega sobie prawo do zachowania w bazie danych wszystkich odpowiedzi 

udzielanych w ramach badań prowadzonych przez Pentagon Research, przez użytkownika, który 

zrezygnował z uczestnictwa z Panelu lub został z niego usunięty. 

4.4. Pentagon Research zastrzega sobie prawo wyboru sposobu poinformowania Uczestnika 

o usunięciu konta i nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji o usunięciu. 

§5. Postanowienia końcowe 
 
5.1. W przypadku bezskuteczności lub nieważności jednego lub więcej postanowień niniejszego 
Regulaminu, nie wpływa to na skuteczność lub ważność postanowień pozostałych.  
5.2. Uczestnicy, przystępując do udziału w Panelu wyrażają zgodę na zbieranie oraz przetwarzanie 
swoich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych - Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883) przez Pentagon Research, jako administratora 
danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, w celach związanych 
z przeprowadzeniem badań, a także w celach marketingowych oraz statystycznych.  
5.3. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazane podmiotom trzecim, związanym z Pentagon 
Research klauzulą poufności, w celu związanym z realizacją badań w ramach Panelu.  
5.4. Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych przez 
Uczestnika jest dobrowolne, a ponadto Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich 
poprawiania.  
Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą zostać zmienione przez Pentagon Research 
w dowolnym momencie. W związku z tym, zaleca się regularne sprawdzanie najnowszej wersji 
Regulaminu, która jest dostępna na stronie internetowej Panelu. Poprzez udział w badaniu w ramach 
Panelu, Uczestnik każdorazowo potwierdza, iż akceptuje aktualnie obowiązujące postanowienia 
Regulaminu.  
5.5. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z niniejszym Regulaminem, 
zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd 
rejonowy odpowiedni dla Pentagon Research pod względem lokalizacji.  


