Informacija apie PRISMS apklausą
Dėkojame, kad sutikote dalyvauti PRISMS apklausoje. Atidžiai persiskaitykite šį dokumentą, nes jame yra
pateikiama informacija apie tyrimą ir taikomą duomenų apsaugos politiką.
1. Bendroji informacija: ši apklausa yra PRISMS (Privatumo ir apsaugos atspindžiai) mokslinio tyrimo
dalis, kurį finansuoja Europos Komisija. Apklausą atlieka bendrovė „Ipsos“.
2. Apklausos tikslas: apklausa yra atliekama 27-iose Europos Sąjungos valstybėse. Apklausos tikslas
yra surinkti informaciją apie piliečių suvokimą apie svarbias dabartines aktualijas, pavyzdžiui,
pasitikėjimą institucijomis, svarbias problemas, su kuriomis susiduriate savo gyvenime ir valstybėje,
privatumą ir saugumą.
3. Konfidencialumas: užtikriname, kad šioje apklausoje pateikta informacija bus griežtai laikoma
anonimiška ir konfidenciali. Tokia informacija, kaip vardai ir adresai, nebus išsaugota ir bus
neįmanoma atpažinti individualaus asmens iš tyrimo rezultatų, kadangi tyrėjai naudos surinktą
informaciją tik statistikai.
4. Duomenų nuosavybė: šios apklausos metu surinktą informaciją laikys bendrovė „Ipsos“ ir ji nebus
naudojama kitiems tikslams, išskyrus 1 ir 2 punktuose nurodytus tikslus.
5. Demografinių klausimų tikslas (pvz., amžius, lytis, t. t.): šių klausimų tikslas, pirmiausia, yra
statistinis profiliavimas (leidžiantis sužinoti, kaip suvokimas skiriasi pagal amžių, lytį, valstybę, t. t.)
be to, siekiama užtikrinti, jog yra apklausta pakankamai žmonių kiekvienoje kategorijoje, kad būtų
atspindėta jūsų valstybės gyventojų struktūra.
6. Apklausos trukmė: apklausa užtruks apie 25 minutes.
7. Apklausos dalyvių atranka: Jūs buvote atsitiktiniu atrankos būdu pakviestas dalyvauti šioje
apklausoje, tad tikimės, kad dalyvausite. Labai svarbu, kad kuo daugiau atrinktų žmonių dalyvautų
apklausoje, siekiant užtikrinti tikslų žmonių iš įvairių valstybių, dalyvaujančių šiame tyrime,
suvokimų atspindėjimą.
8. Dalyvavimas: Jūs neprivalote dalyvauti šioje apklausoje, jūsų dalyvavimas yra savanoriškas. Tačiau
tikimės, kad sutiksite mums padėti dalyvaudamas šiame svarbiame moksliniame tyrime. Prašome
atkreipti dėmesį, kad, jei nenorite, bet kuriuo apklausos metu galite atsisakyti dalyvauti tyrime. Jei
nuspręsite nedalyvauti, apklausos metu jūsų pateikta informacija bus atmesta.
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