
Anchetă privind migrația și integrarea (anchetă privind migrația) 

La ce se referă ancheta „Migrație și integrare”? 

Migrația și integrarea sunt aspecte complexe care suscită păreri diferite. Scopul acestui sondaj este 
de a chestiona oamenii din toate grupurile de populație, cu privire la punctele lor de vedere pe acest 
subiect. 

Aceste informații nu pot fi găsite în statisticile elaborate periodic sau în bazele de date ale 
administrației publice. Prin urmare, sondajele reprezintă o sursă indispensabilă pentru raportare. Vă 
rugăm să ne ajutați! Dumneavoastră vă aduceți contribuția prin informațiile dumneavoastră; pentru 
că numai dacă fiecare respondent în parte va răspunde la întrebări cu conștiinciozitate și onestitate, 
vom fi în măsură să descriem situația din Austria, într-un mod realist.  

Rezultatele studiului vor fi publicate în Anuarul Statistic „Migrație și integrare” și în „Raportul privind 
integrarea socială și normativă”. 

Care este temeiul juridic al sondajului? 

Participarea la anchetă nu este supusă niciunei obligații legale de a furniza informații și în consecință, 
se bazează pe participarea voluntară. Cu toate acestea, un nivel ridicat de participare este foarte 
important pentru calitatea datelor. Sondajul este comandat și finanțat de Cancelaria Federală și face 
parte din programul obligatoriu, prevăzut pentru monitorizarea integrării din 2017. 

Cine efectuează sondajul? 

Sondajul este efectuat de Biroul Federal al Institutului de Statistică al Austriei, Statistik Austria. 
Institutul de Statistică al Austriei, Statistik Austria, realizează statistici și analize de calitate superioară 
privind economia și societatea austriacă, cu misiune de serviciu public. Aceste cifre constituie o bază 
fiabilă pentru deciziile luate în politică, administrație, economie și instituții internaționale. Institutul 
de Statistică al Austriei, Statistik Austria este o companie dedicată publicului austriac și nu este 
orientată spre profit. Acuratețea, imparțialitatea, obiectivitatea și relevanța sunt liniile directoare 
pentru activitatea Institutului de Statistică al Austriei, Statistik Austria. În calitate de furnizor principal 
de servicii de informare din Austria, Institutul de Statistică al Austriei, Statistik Austria colectează cele 
mai mari eșantioane care oferă informații precise despre viața socială și economică. În acest scop se 
utilizează instrumente moderne de asigurare a calității. 

Cum se face selecția pentru sondaj? 

O sondare a tuturor persoanelor din Austria nu este posibilă din motive ce țin de timp și de costuri. 
Prin urmare, se face o selecție de persoane, care ar trebui să reprezinte cât mai exact posibil întreaga 
populație care trăiește în Austria, respectiv subgrupurile relevante pentru sondaj. Selecția se face 
aleatoriu pentru a se asigura că toată lumea are aceleași șanse de a fi chestionată. 

Cum decurge sondajul? 

Ancheta privind migrația este un sondaj individual care poate fi efectuat online, utilizând un laptop, 
un smartphone sau un computer. Persoanele selectate pentru eșantion vor primi o scrisoare de 
notificare care conține linkul către chestionarul online și datele de acces (numele de utilizator și 
parola). 

Ce se întreabă? 

În chestionarul anchetei privind migrația, vă puteți aștepta la întrebări despre perspectivele 
personale privind migrația și integrarea, de exemplu B. Cum evaluați coexistența dintre austrieci și 
migranți sau cât de des și în ce zone intrați în contact cu austrieci, respectiv migranți. 



În cadrul sondajului se afișează doar acele întrebări care sunt relevante pentru persoana respectivă. 
Parcursul sondajului se bazează pe răspunsurile date anterior. 

Ce veți primi ca mulțumire pentru participare? 

După completarea sondajului, veți primi un voucher de cumpărături în valoare de 10 euro. Puteți 
folosi acest voucher în multe magazine și restaurante. Sau vă puteți decide pentru o donație: 
Institutul de Statistică al Austriei, Statistik Austria va trimite cei 10 euro din partea dvs. ca donație 
pentru proiectul de protecție a naturii "Renaturalizarea turbăriei înalte din Nassköhr ca rezervor de 
C02". Dacă doriți să aflați mai multe detalii despre proiectul de protecție a naturii al Österreichische 
Bundesforste AG, veți găsi informații detaliate în descrierea proiectului (disponibil numai în limba 
germană). 

Cum sunt protejate datele dumneavoastră? 

Migrația și integrarea reprezintă un subiect foarte personal pentru mulți oameni. Prin urmare, toate 
informațiile vor fi tratate confidențial. 

Informații detaliate privind protecția datelor cu privire la această anchetă pot fi găsite în fișa noastră 
privind protecția datelor (.pdf). Confidențialitatea statistică și protecția datelor dumneavoastră cu 
caracter personal se numără printre cele mai importante principii ale noastre. Avem aceste obligații 
în conformitate cu Legea statistică federală,Regulamentul general privind protecția datelorșiLegea 
privind protecția datelor. Prin urmare, datele statistice sunt procesate (pseudonimizate) fără o 
referință la nume. Numele și adresa sunt necesare numai pentru contact. Aceste informații sunt 
stocate separat de răspunsurile dintr-o bază de date și sunt șterse după finalizarea anchetei. 
Informațiile personale, cum ar fi numele și adresele, sunt șterse din datele evaluate. În plus, 
evaluările nu se referă la persoane individuale, ci numai la grupuri. Astfel, răspunsurile individuale nu 
mai pot fi recunoscute în rezultate. Desigur, protecția datelor include, de asemenea, netransmiterea 
datelor care conțin informații personale nici autorităților publice, nici companiilor. 

Sondajul este obligatoriu din punct de vedere legal? 

Nu există nicio obligație legală de a participa la sondaj. Evident, participarea este voluntară. Veți 
primi, de asemenea, o mică atenție. 

Contact 

Putem fi contactați telefonic (în germană și engleză): +43 1 71128–8994 

De luni până vineri, 9:00–15:00 (în timpul zilelor lucrătoare) 

E-mail: migration@statistik.gv.at 

https://ws21tred.statistik.local/fileadmin/pages/1218/MI23_Datenschutzblatt_DE_Web_BF.pdf
http://www.statistik.at/datenschutz
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1528130637430&from=DE
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10001597
mailto:migration@statistik.gv.at

