Informatie over de PRISMS-enquête
Bedankt voor uw interesse om deel te nemen aan de PRISMS-enquête. Dit document bevat informatie over
de enquête en het gegevensbeschermingsbeleid, lees het dus zorgvuldig.
1. Algemene informatie: De enquête maakt deel uit van het PRISMS (Privacy and Security Mirrors)
onderzoeksproject dat wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De enquête zelf wordt
uitgevoerd door Ipsos.
2. Doel van de studie: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in 27 landen van de Europese Unie. Het doel
van het onderzoek is om informatie te verzamelen over de percepties van burgers omtrent
belangrijke actuele onderwerpen, zoals vertrouwen in instellingen, belangrijke kwesties in het leven
of het land waarin men leeft, privacy en veiligheid.
3. Vertrouwelijkheid: We verzekeren u dat alle informatie die u ons verstrekt voor dit onderzoek
volledig anoniem wordt bewaard en strikt vertrouwelijk wordt behandeld. Informatie zoals namen
en adressen wordt niet behouden, en het is onmogelijk om individuele personen te identificeren
aan de hand van de resultaten van de enquête aangezien de onderzoekers de informatie enkel
gebruiken voor statistische doeleinden.
4. Eigendom van de gegevens: de verzamelde informatie uit deze enquête wordt bewaard door Ipsos
en zal voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt dan de doeleinden die onder de punten 1
en 2 zijn bepaald.
5. Waarom demografische vragen worden gesteld (zoals leeftijd, geslacht enz.): het doeleinde van
deze vragen is enerzijds statistische profilering (zo komen we de perceptieverschillen tussen
leeftijden, geslacht en landen te weten) en anderzijds kunnen we zo verzekeren dat er voldoende
personen ondervraagd worden uit elke categorie en de bevolkingsopbouw van uw land correct
wordt weerspiegeld.
6. Duur van de enquête: deze enquête duurt ongeveer 25 minuten.
7. Selectie deelnemers aan de enquête: U werd willekeurig geselecteerd voor deelname aan deze
enquête. Daarom hopen we dat u bereid bent om deel te nemen. Het is erg belangrijk dat zo veel
mogelijk personen deelnemen aan de enquête. Zo kunnen we een nauwkeurige afspiegeling geven
van de percepties van personen in de verschillende landen die deelnemen aan de enquête.
8. Deelname: U bent niet verplicht om deel te nemen aan deze enquête. Uw deelname is vrijwillig.
We hopen echter dat u bereid bent om ons te helpen door deel te nemen aan dit belangrijk
onderzoek. U kunt de enquête te allen tijde beëindigen. Indien u uw deelname beëindigt, wordt er
geen rekening gehouden met de informatie die u heeft verstrekt tijdens het interview.
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