Infodokument PRISMSi küsitluse kohta
Täname Teid, et olete huvitatud PRISMSi küsitluses osalemisest. Palun lugege see dokument hoolikalt läbi,
sest see sisaldab teavet küsitluse ja rakendatava andmekaitsepoliitika kohta.
1. Üldteave. See küsitlus moodustab ühe osa Euroopa Komisjoni rahastatud teadusprojektist PRISMS
(Privacy and Security Mirrors – privaatsuse ja turvalisuse peeglid). Uuringu viib läbi Ipsos.
2. Uuringu eesmärk. See küsitlus viiakse läbi 27 Euroopa Liidu riigis. Küsitluse eesmärk on koguda
teavet kodanike tähtsaid aktuaalseid probleeme, nagu institutsioonide usaldamine, ja isikliku elu
probleeme puudutavate arusaamade kohta ning uurida, millised on nende arvamused oma riigi,
privaatsuse ja turvalisuse kohta.
3. Konfidentsiaalsus. Te võite kindel olla, et kogu infot, mis Te selle küsitluse käigus annate, säilitatakse
täiesti anonüümselt ja töödeldakse kõige rangema konfidentsiaalsusega. Teavet, nagu nimed ja
aadressid, ei säilitata ning ühtki üksikut inimest ei saa küsitluse tulemuste järgi kindlaks teha, sest
teadlased kasutavad seda teavet ainult statistilistel eesmärkidel.
4. Andmete omandiõigus. Selle küsitluse käigus kogutud teavet säilitab Ipsos ja seda ei taaskasutata
edaspidi ühelgi muul eesmärgil peale nende, mis on mainitud punktides 1 ja 2.
5. Demograafiliste andmete (nagu vanus, sugu jne) kogumise eesmärk. Selliste küsimuste esitamise
eesmärk on esiteks statistiline profileerimine (mis võimaldab meil teada saada, kuidas varieeruvad
arusaamad vanuse, soo, riigi jne järgi) ning teiseks tagamine, et küsitletakse piisavalt suurt hulka
igasse kategooriasse kuuluvaid inimesi, peegeldamaks teie riigi rahvastiku struktuuri.
6. Küsitluse kestus. Selleks küsitluseks kulub umbes 25 minutit.
7. Küsitluses osalejate valik. Teid on selles küsitluses osalejate hulka valitud juhuslikkuse alusel ja
seepärast loodame, et Te soovite osaleda. Et saada täpset ettekujutust küsitlusse kaasatud riikide
inimeste arusaamadest, on väga tähtis, et küsitluses osaleks võimalikult suur osa valitud inimestest.
8. Osalemine. Te ei ole kohustatud selles küsitluses osalema, teie osalus on vabatahtlik. Siiski loodame,
et soovite meid aidata ja osalete selles tähtsas teadusuuringus. Palun võtke arvesse, et Teil on soovi
korral igal ajal võimalik selles küsitluses osalemisest loobuda. Kui otsustate loobuda, ei võeta Teie
poolt intervjuu käigus antud andmeid arvesse.
PRISMS – Privacy and Security Mirrors – www.prismsproject.eu
Projekti rahastab Euroopa Komisjon; grandi nr 285399
Projekti kestus: 42 kuud (veebruar 2012 – jaanuar 2015)
Projekti PRISMS teaduslik koordinaator: Michael Friedewald, Fraunhofer,
michael.friedewald@isi.fraunhofer.de
PRISMSi küsitluse eest vastutav koostööpartner: Gideon Skinner, Ipsos, gideon.skinner@ipsos.com

