Информационен документ за проучването PRISMS
Благодарим Ви за интереса да участвате в проучването PRISMS. Моля, прочетете този документ
внимателно, тъй като той включва информация относно проучването, както и информация за
приложената политика за защита на данните.
1. Обща информация: Проучването е част от изследователския проект PRISMS (Privacy and
Security Mirrors), финансиран от Европейската комисия. То се провежда от Ipsos.
2. Цел на проучването: Това проучване се провежда в 27 държави в Европейския съюз. Целта
му е да бъде събрана информация относно представите на гражданите за текущите
проблеми, като доверието към институциите, важни проблеми в живота Ви и такива за
Вашата държава, защитата на личните данни и безопасността.
3. Конфиденциалност: Бъдете сигурни, че всякаква предоставена от Вас информация за това
проучване ще бъде напълно анонимна и ще се обработва в пълна конфиденциалност.
Информация като имена и адреси няма да се пази и няма да съществува възможност което и
да било отделно лице да бъде идентифицирано от резултатите на проучването, тъй като
информацията ще се използва от изследователите само за статистически цели.
4. Собственост върху данните: Събраната в хода на това проучване информация ще се
съхранява от Ipsos и няма да се използва повторно за цели, различни от посочените в т. 1/2.
5. Цел на задаването на демографски въпроси (като възраст, пол и др.): Целта на задаването
на тези въпроси е, от една страна, статистическо профилиране (което ни позволява да
открием как впечатленията се различават по възраст, пол, държава и т.н.), а от друга страна,
за да сме сигурни, че ще бъдат интервюирани достатъчен брой лица от всяка категория, за да
се отрази структурата на населението в държавата Ви.
6. Продължителност на проучването: Участието в това проучване ще отнеме около 25 минути.
7. Подбор на участниците в проучването: Избран/а сте за участие в това проучване на
произволен принцип и затова се надяваме, че ще пожелаете да участвате. Много важно е
възможно най-много от избраните лица да участват в проучването, за да получим вярно
отражение на впечатленията на хората в държавите, включени в него.
8. Участие: Не сте длъжни да участвате в това проучване, участието Ви е доброволно. Все пак се
надяваме, че ще пожелаете да ни помогнете, като участвате в това важно изследване. Моля,
обърнете внимание, че имате възможност да се оттеглите от проучването във всеки момент.
В случай, че изберете да се оттеглите, няма да се вземе под внимание никаква част от
информацията, предоставена от Вас по време на интервюто.
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