Informatīvs dokuments par PRISMS aptauju
Pateicamies par Jūsu izrādīto interesi piedalīties PRISMS aptaujā. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo
dokumentu, jo tajā iekļauta informācija par aptauju, kā arī informācija par pielietotajām datu aizsardzības
pamatnostādnēm.
1. Vispārīga informācija: Šī aptauja ir daļa no PRISMS (Privātuma un drošības atspoguļojums) izpētes
projekta, kuru finansē Eiropas Komisija. Aptauju veic Ipsos.
2. Pētījuma mērķis: Šī aptauja tiek veikta 27 Eirpoas Savienības valstīs. Aptaujas mērķis ir apkopot
iedzīvotāju uzskatus par svarīgām aktualitātēm, kā piemēram, uzticēšanos iestādēm, aktualitātēm
Jūsu dzīvē un ar privātumu un drošību Jūsu valstī.
3. Konfidencialitāte: Jūs varat būt droši, ka visa informācija, kuru sniegsiet šīs aptaujas ietvaros, būs
pilnībā anonīma un tiks saglabāta tās konfidencialitāte. Tāda informācija, kā vārdi un adreses, netiks
saglabāta, un no aptaujas rezultātiem nevarēs identificēt nevienu konkrētu personu, jo informāciju
izmantos pētnieki tikai statistikas nolūkos.
4. Datu īpašumtiesības: Informāciju, kas tiks apkopota šīs aptaujas ietvaros, savā īpašumā paturēs
Ipsos, un tā tiks izmantota tikai 1./2. punktā minētajos nolūkos.
5. Mērķis, ar kādu tiek uzdoti demogrāfiska rakstura jautājumi (piemēram, vecums, dzimums utt.):
Mērķis, ar kādu tiek uzdoti šie jautājumi ir, no vienas puses, statistiskā analīze (tā palīdz mums
uzzināt, kā viedokļi atškiras, atkarībā no vecuma, dzimuma, valsts utt.) un, no otras puses, lai
pārliecinātos, ka tiek intervēts pietiekams skaits cilvēku no katras kategorijas, lai atainotu
iedzīvotāju struktūru Jūsu valstī.
6. Aptaujas ilgums: Piedalīšanās šajā aptaujā aizņems aptuveni 25 minūtes.
7. Aptaujas dalībnieku atlase: Jūs, kā aptaujas dalībnieks, esat izvēlēts nejauši, tādēļ mēs ceram, ka
Jūs vēlēsieties piedalīties. Ir ļoti svarīgi, ka šajā aptaujā piedalalās pēc iespējas vairāk no izvēlētajiem
cilvēkiem, lai varētu tikt sniegts pēc iespējas precīzāks cilvēku viedokļu atspoguļojums no visām
aptaujā iekļautajām dalībvalstīm.
8. Dalība: Jūsu piedalīšanās šajā aptaujā nav obligāta, tā ir brīvprātīga. Taču, mēs ceram, ka Jūs
vēlēsieties mums palīdzēt, piedaloties šajā svarīgajā pētījumā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Jūs variet
pārtraukt dalību aptaujā jebkurā brīdī. Ja Jūs izvēlaties pārtraukt dalību aptaujā, intervijas laikā
iegūtā informācija netiks ņemta vērā.
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