Oplysningsskema om PRISMS-undersøgelsen
Tak for din interesse i at deltage i PRISMS-undersøgelsen. Læs venligst dokumentet grundigt, idet det
indeholder information om undersøgelsen samt information om den anvendte databeskyttelsespolitik.
1. Generelle oplysninger: Undersøgelsen er en del af forskningsprojektet PRISMS (Privacy and
Security Mirrors), finansieret af Europa-Kommissionen. Undersøgelsen udføres af Ipsos.
2. Formål med undersøgelsen: Undersøgelsen udføres i 27 lande i Den Europæiske Union. Formålet
med undersøgelsen er at indsamle oplysninger om borgeres holdninger til væsentlige aktuelle
emner, såsom tillid til institutioner, væsentlige problemstillinger i dit liv og som dit land står over
for, privatliv og sikkerhed.
3. Fortrolighed: Du kan være sikker på, at enhver oplysning du giver i løbet af undersøgelsen vil
forblive anonym og vil blive behandlet i strengeste fortrolighed. Oplysninger såsom navne og
adresser vil ikke blive gemt, og det vil ikke være muligt at identificere enkeltpersoner ud fra
undersøgelsens resultater, idet informationen kun anvendes af forskere til statistiske formål.
4. Ejendomsret til data: Oplysningerne, der indsamles gennem undersøgelsen, vil blive gemt af Ipsos
og vil ikke blive brugt til andre formål end de nævnte under punkt 1 og 2.
5. Formål med demografiske spørgsmål (såsom alder, køn osv.): Formålet med at stille disse
spørgsmål er, på den ene side, statistisk profilering (at sætte os i stand til at analysere, hvordan
holdninger varierer med alder, køn, nationalitet osv.) og, på den anden side, at sikre os, at et
tilstrækkeligt antal mennesker i hver kategori indgår i undersøgelsen i forhold til at reflektere
befolkningen i dit land.
6. Varighed af undersøgelsen: Spørgeskemaet vil tage ca. 25 minutter at besvare.
7. Udvælgelse af deltagere i undersøgelsen: Du er blevet vilkårligt udvalgt til at deltage i denne
undersøgelse, og derfor håber vi, at du er villig til at deltage. Det er meget vigtigt, at så mange af de
udvalgte personer som muligt deltager i undersøgelsen for at give et nøjagtigt billede af folks
holdninger på tværs af de lande, der indgår i undersøgelsen.
8. Deltagelse: Du er ikke forpligtet til at deltage i undersøgelsen, din deltagelse er frivillig. Vi håber
imidlertid, at du vil være villig til at hjælpe os ved at deltage i denne vigtige forskning. Vær venligst
opmærksom på, at du har mulighed for at trække dig fra undersøgelsen til enhver tid. Hvis du
vælger at trække dig, vil ingen af de oplysninger, du har givet i løbet af undersøgelsen, blive
anvendt.
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