Tájékoztató a PRISMS felmérésről
Köszönjük, hogy érdeklődik a PRISMS felmérésében való részvétel iránt! Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a
tájékoztatót, ugyanis információkat tartalmaz a felméréssel és az alkalmazott adatvédelmi szabályzattal
kapcsolatosan.
1. Általános információk: A felmérés az Európai Bizottság által finanszírozott PRISMS (Privacy and
Security Mirrors) kutatási projekt része. A felmérést az Ipsos vezeti.
2. A felmérés célja: A felmérést az Európai Unió 27 országában végzik el. A felmérés célja, hogy
információkat gyűjtsön arról, hogy a polgárok hogyan gondolkoznak bizonyos fontos aktuális
kérdésekről, így az intézményekbe vetett bizalomról, az életükkel és az országukkal kapcsolatos
fontos kérdésekről, a személyes adataik védelméről és a biztonságról.
3. Bizalmas adatkezelés: Biztosítjuk, hogy az Ön által a kérdőívben megadott információkat név
nélkül, szigorúan bizalmasan fogjuk kezelni. Az olyan információkat, mint pl. név és cím, nem fogjuk
tárolni, így a felmérés megállapításaiból a magánszemélyek azonosítása nem lesz lehetséges, a
kapott információt pedig kizárólag statisztikai célokra használjuk fel.
4. Adatok feletti tulajdonjog: A felméréssel összegyűjtött információkat az Ipsos fogja tárolni, és nem
lesznek az 1. és 2. pontban meghatározottaktól eltérő célokra felhasználva.
5. A demográfiai kérdések (életkor, nem stb.) célja: E kérdések célja egyrészt a statisztikai profilozás
(hogy megtudjuk, hogy a vélemények kor, nem, ország stb. szerint hogyan változnak), másrészt,
hogy biztosítsuk, hogy minden kategóriából elegendő emberrel készüljön interjú, és ezáltal tükrözze
az ország lakosságának a összetételét.
6. A felmérés időtartama: A kérdőív kitöltése előreláthatólag 25 percet fog igénybe venni.
7. A felmérésben résztvevők kiválasztása: Önt véletlenszerűen választottuk ki a felmérésben való
részvételre, nagyon reméljük, hogy hajlandó lesz részt venni. Nagyon fontos, hogy minél több
kiválasztott ember részt vegyen a felmérésben, hogy pontos képet kapjunk a felmérésben részt
vevő országokban élő emberek véleményéről.
8. Részvétel: A felmérésben való részvétel nem kötelező, hanem választható, azonban bízunk benne,
hogy Ön is hajlandó lesz a részvételével segíteni bennünket ebben a fontos kutatásban. Kérjük,
vegye figyelembe, hogy bármikor joga van megszakítani és abbahagyni a kérdőív kitöltését.
Amennyiben visszalépne, az interjú során megadott információi közül semmit nem fogunk
figyelembe venni.
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