Informační dokument k průzkumu PRISMS
Děkujeme za váš zájem o účast v průzkumu PRISMS. Přečtěte si pozorně tento dokument, protože obsahuje
informace o průzkumu i informace o zásadách ochrany použitých údajů.
1. Všeobecné informace: Průzkum je součástí výzkumného projektu PRISMS (Privacy and Security
Mirrors) financovaného Evropskou komisí. Průzkum provádí agentura Ipsos.
2. Účel studie: Tento průzkum je prováděn v 27 zemích Evropské unie. Cílem průzkumu je shromáždit
informace o tom, jak občané vnímají důležité aktuální záležitosti, například důvěru v úřady, důležité
otázky spojené s vaším životem a související s vaší zemí, soukromím a bezpečím.
3. Důvěrnost údajů: Můžete se spolehnout, že jakékoli informace, které pro tento průzkum
poskytnete, budou uchovávány zcela anonymně a bude s nimi zacházeno naprosto důvěrně.
Informace jako jména a adresy nebudou uchovávány a ze zjištěných skutečností nebude možné
identifikovat žádnou jednotlivou osobu, protože informace budou výzkumnými pracovníky použity
pouze pro statistické účely.
4. Vlastnictví údajů: Informace shromážděné tímto průzkumem bude uchovávat agentura Ipsos a
nebudou použity k jiným účelem, než které jsou zmíněny v bodech 1/2.
5. Účel kladení demografických otázek (např. na věk, pohlaví atd.): Účelem kladení těchto otázek je
na jedné straně statistické profilování (umožňující nám zjistit, jak se vnímání liší podle věku, pohlaví,
země atd.) a na druhé straně ověření, že se výzkumu zúčastnil dostatečný počet lidí v každé
kategorii, aby průzkum odpovídal struktuře obyvatelstva ve vaší zemi.
6. Doba trvání průzkumu: Vyplnění průzkumu bude trvat přibližně 25 minut.
7. Výběr účastníků průzkumu: K účasti v tomto průzkumu jste byl/a vybrán/a náhodně a proto
doufáme, že budete ochoten/ochotna se zúčastnit. Je velmi důležité, aby se tohoto průzkumu
mohlo zúčastnit co nejvíce vybraných lidí, aby poskytl přesný odraz vnímání lidí v zemích
zahrnutých do průzkumu.
8. Účast: Nejste povinen/povinna se tohoto průzkumu zúčastnit, vaše účast je dobrovolná. Avšak
doufáme, že budete ochoten/ochotna nám s tímto důležitým průzkumem pomoci. Vezměte na
vědomí, že máte možnost v kterémkoli okamžiku od účasti v průzkumu odstoupit. V případě, že se
rozhodnete od účasti v průzkumu odstoupit, žádné informace, které jste během průzkumu
poskytl/a, nebudou brány v úvahu.
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