Dokument informacyjny dotyczący ankiety PRISMS
Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w badaniu PRISMS. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszym
dokumentem, ponieważ zawiera on informacje dotyczące ankiety oraz stosowanej polityki ochrony danych.
1. Informacje ogólne: Ankieta jest częścią projektu badawczego PRISMS (ang. Privacy and Security
Mirrors) finansowanego przez Komisję Europejską. Ankietę przeprowadza firma Ipsos.
2. Cel badania: Ankieta jest przeprowadzana w 27 krajach Unii Europejskiej. Celem ankiety jest
zebranie informacji o postrzeganiu przez obywateli istotnych, aktualnych kwestii społecznych,
takich jak zaufanie do różnych instytucji, ważne wydarzenia życiowe oraz sprawy dotyczące kraju,
prywatności i bezpieczeństwa.
3. Poufność: Zapewniamy, że wszelkie informacje przekazane w ankiecie pozostaną w pełni
anonimowe i ściśle poufne. Informacje takie jak nazwiska czy adresy nie będą przechowywane, a
identyfikacja jakiejkolwiek osoby na podstawie wyników badania nie będzie możliwa, ponieważ
informacje te zostaną wykorzystane przez zespół badawczy wyłącznie w celach analizy
statystycznej.
4. Własność danych: Informacje zebrane w ankiecie będą przechowywane przez firmę Ipsos i nie
zostaną ponownie wykorzystane w jakichkolwiek innych celach niż wymienione w punktach 1 i 2.
5. Cel pytań demograficznych (wiek, płeć itp.): Celem pytań demograficznych jest – z jednej strony –
stworzenie profilu statystycznego (umożliwiającego nam określenie, jak poglądy respondentów
różnią się w zależności od wieku, płci, kraju zamieszkania itd.), a z drugiej – uzyskanie
wystarczającej liczby odpowiedzi od respondentów należących do poszczególnych kategorii w celu
odzwierciedlenia struktury populacji w danym kraju.
6. Czas potrzebny na przeprowadzenie ankiety: Rozmowa telefoniczna z ankieterem potrwa około 25
minut.
7. Wybór uczestników ankiety: Uczestnicy badania zostali wybrani losowo, dlatego też mamy
nadzieję, że zechce Pan/Pani wziąć w nim udział. Bardzo ważne jest, aby jak najwięcej spośród
losowo wybranych respondentów udzieliło odpowiedzi w ankiecie. Dzięki temu możliwe będzie
zapewnienie rzetelnego odzwierciedlenia opinii osób mieszkających w krajach objętych badaniem.
8. Udział w badaniu: Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi korzyściami finansowymi i nie jest
Pan/Pani zobowiązany(-a) do uczestniczenia w nim. Mamy jednak nadzieję, że zechce nam Pan/Pani
pomóc i weźmie udział w tym ważnym projekcie. Prosimy pamiętać, że w dowolnej chwili może
Pan/Pani zrezygnować z uczestnictwa w ankiecie. W przypadku rezygnacji żadne informacje
przekazane przez Pana/Panią podczas rozmowy telefonicznej z ankieterem nie zostaną
wykorzystane.
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