Πληροφοριακό έγγραφο σχετικά με την έρευνα PRISMS
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετάσχετε στην έρευνα PRISMS. Παρακαλώ διαβάστε
αυτό το έγγραφο προσεκτικά καθώς περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την έρευνα καθώς επίσης και
πληροφορίες για την εφαρμοζόμενη πολιτική περί προστασίας δεδομένων.
1. Γενικές πληροφορίες: Η έρευνα αποτελεί μέρος του ερευνητικού έργου PRISMS (Privacy and
Security Mirrors – Καθρέφτες Απορρήτου και Ασφάλειας), το οποίο χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η έρευνα διεξάγεται από την Ipsos.
2. Σκοπός της έρευνας: Η έρευνα αυτή διεξάγεται σε 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της
έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις αντιλήψεις των πολιτών για σημαντικά
τρέχοντα ζητήματα, όπως η εμπιστοσύνη στους θεσμούς, σημαντικά ζητήματα στη ζωή σας και
που αντιμετωπίζει η χώρα σας, η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ασφάλεια.
3. Εμπιστευτικότητα: Σας διαβεβαιώνουμε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχετε για τους
σκοπούς της παρούσας έρευνας θα παραμένουν ανώνυμες και θα αντιμετωπίζονται με απόλυτη
εχεμύθεια. Δε θα διατηρούνται πληροφορίες όπως ονόματα και διευθύνσεις και δε θα είναι
δυνατόν να αναγνωρίζεται οποιοδήποτε μεμονωμένο άτομο από τα πορίσματα της έρευνας,
καθώς οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
4. Ιδιοκτησία δεδομένων: Η Ipsos θα διατηρεί τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της παρούσας
έρευνας και δε θα τις επαναχρησιμοποιεί για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στα
σημεία 1/2.
5. Λόγος που γίνονται δημογραφικές ερωτήσεις (όπως ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία, το φύλο
κ.λπ.): Ο λόγος που γίνονται αυτές οι ερωτήσεις είναι, από τη μια πλευρά για στατιστική ανάλυση
των χαρακτηριστικών (δίνοντάς μας τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε πώς ποικίλλουν οι
αντιλήψεις ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη χώρα, κ.λπ.), και από την άλλη πλευρά, για να
βεβαιωνόμαστε ότι παίρνουμε συνεντεύξεις από επαρκή αριθμό ατόμων σε κάθε κατηγορία, ώστε
να αντικατοπτρίζεται η δομή του πληθυσμού στη χώρα σας.
6. Διάρκεια έρευνας: Θα σας πάρει περίπου 25 λεπτά να ολοκληρώσετε την έρευνα.
7. Επιλογή συμμετεχόντων έρευνας: Έχετε επιλεγεί τυχαία για να συμμετάσχετε σε αυτήν την
έρευνα, και για το λόγο αυτό ελπίζουμε ότι θα είστε πρόθυμοι να λάβετε μέρος. Είναι πολύ
σημαντικό να λάβουν μέρος στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερα από τα επιλεγμένα άτομα,
ώστε να παρέχεται μια ακριβής εικόνα των αντιλήψεων του κόσμου σε όλες τις χώρες που
περιλαμβάνονται στην έρευνα.
8. Συμμετοχή: Δεν είστε υποχρεωμένοι να λάβετε μέρος στην παρούσα έρευνα, η συμμετοχή σας
είναι εθελοντική. Ωστόσο, ελπίζουμε ότι θα είστε πρόθυμοι να μας βοηθήσετε συμμετέχοντας στη
σημαντική αυτή έρευνα. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να αποχωρήσετε από την
έρευνα οποιαδήποτε στιγμή. Σε περίπτωση που επιλέξετε να αποχωρήσετε, δεν θα λαμβάνονται
υπόψη οι οποιεσδήποτε πληροφορίες έχετε παράσχει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.
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