Dokument ta’ informazzjoni fuq l-istħarriġ PRISMS
Grazzi tal-interess tiegħek biex tipparteċipa fi PRISMS. Jekk jogħġbok aqra dan id-dokument b’attenzjoni
għax jinkludi informazzjoni dwar l-istħarriġ kif ukoll informazzjoni dwar il-politika applikata dwar ilprotezzjoni tad-dejta.
1. Informazzjoni ġenerali: L-istħarriġ hu parti mill-proġett ta’ riċerka PRISMS (Privacy and Security
Mirrors), iffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea. L-istħarriġ qed isir minn Ipsos.
2. Għan tal-istudju: Dan l-istħarriġ qed jitwettaq f’27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. L-għan tal-istħarriġ hu
li tinġabar informazzjoni dwar il-perċezzjonijiet taċ-ċittadini dwar kwistjonijiet kurrenti importanti,
bħal fiduċja fl-istituzzjonijiet, kwistjonijiet importanti fil-ħajja tiegħek u kif tiffaċċja l-pajjiż, ilprivatezza, u s-sigurtà tiegħek.
3. Kunfidenzjalità: Jekk jogħġbok serraħ rasek li kwalunkwe informazzjoni li tipprovdi għal dan listħarriġ se tinżamm kompletament anonima u tiġi ttrattata bl-akbar kunfidenzjalità. Informazzjoni
bħal ismijiet u indirizzi mhix se tinżamm, u mhux se jkun possibbli li kwalunkwe persuna individwali
tiġi identifikata mis-sejbiet tal-istħarriġ, għax l-informazzjoni se tintuża mir-riċerkaturi għal għanijiet
ta’ statistika biss.
4. Sjieda tad-dejta: L-informazzjoni miġbura permezz ta’ dan l-istħarriġ se tinżamm minn Ipsos u mhix
se tintuża mill-ġdid għal skopijiet oħrajn ħlief dawk imsemmija f’punti 1/2.
5. L-għan li jiġu mistoqsija mistoqsijiet demografiċi (bħal età, sess tal-persuna, eċċ.): L-iskop li jiġu
mistoqsija dawn il-mistoqsijiet hu, l-ewwel, li jinħoloq profil statistiku (li jippermettilna nsibu kif ilperċezzjonijiet ivarjaw skont l-età, is-sess tal-persuna, il-pajjiż eċċ.) u, it-tieni, biex niżguraw li
numru suffiċjenti ta’ nies f’kull kategorija jiġu intervistati, biex jirriflettu l-istruttura tal-popolazzjoni
fil-pajjiż tiegħek
6. Tul tal-istħarriġ: Dan l-istħarriġ se jieħu madwar 25 minuta biex jitlesta.
7. Għażla tal-Parteċipanti fl-Istħarriġ: Inti ntgħażilt b’mod każwali biex tipparteċipa f’dan l-istħarriġ, u
għal din ir-raġuni nittamaw li tkun trid tipparteċipa. Hu importanti ħafna li ammont kbir kemm jista’
jkun tan-nies magħżula jipparteċipaw fl-istħarriġ, sabiex jipprovdu riflessjoni preċiża talperċezzjonijiet tan-nies fil-pajjiżi inklużi fl-istħarriġ.
8. Parteċipazzjoni: M’intix obbligat li tieħu sehem f’dan l-istħarriġ. Il-parteċipazzjoni tiegħek hi
volontarja. Madankollu, nittamaw li se tkun lest li tgħinna billi tipparteċipa f’din ir-riċerka
importanti. Jekk jogħġbok innota li inti għandek il-possibbiltà li ma tkomplix bl-istħarriġ fi
kwalunkwe punt li tagħżel. F’każ li tagħżel li ma tkomplix, xejn mill-informazzjoni li tkun ipprovdejt
waqt l-intervista mhi se tiġi kkunsidrata.
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