Document informativ despre sondajul PRISMS
Vă mulțumim pentru interesul arătat participării la sondajul PRISMS. Vă rugăm să citiți cu atenție acest
document deoarece el cuprinde informații importante despre sondaj și despre politica de protecție a
datelor aplicabilă în cazul de față.
1. Informații generale: Acest sondaj este parte a proiectului de cercetare PRISMS (Privacy and
Security Mirrors) finanțat de Comisia Europeană. Sondajul este efectuat de către IPSOS.
2. Scopul studiului: Acest sondaj se efectuează în 27 țări ale Uniunii Europene. Scopul sondajului este
de a colecta informații despre percepția cetățenilor asupra unor chestiuni curente importante, cum
ar fi încrederea pe care o au în instituții, aspecte importante ale vieții dvs. și legate de țară,
confidențialitate și siguranță.
3. Confidențialitate: Dorim să vă asigurăm că toate informațiile pe care le furnizați în vederea acestui
sondaj vor rămâne complet anonime și vor fi tratate în deplină confidențialitate. Nu vom păstra
informații legate de nume și adrese; totodată, nicio persoană nu va putea fi identificată pe baza
rezultatelor sondajului, informațiile fiind folosite de către cercetători doar în scopuri statistice.
4. Dreptul de proprietate asupra datelor personale: Informațiile colectate prin intermediul acestui
sondaj vor fi păstrate de către IPSOS, fără a fi reutilizate pentru vreun alt scop decât cele
menționate la punctele 1 și 2.
5. Scopul întrebărilor legate de date demografice (cum ar fi vârsta, sexul, etc.): Scopul pentru care
adresăm aceste întrebări este, pe de o parte, crearea de profiluri statistice (care ne permit să
vedem în ce fel variază percepțiile în funcție de vârstă, sex, țară etc.), iar pe de altă parte de a ne
asigura că intervievăm un număr suficient de persoane din fiecare categorie pentru a putea să
redăm structura populației din țara respectivă.
6. Durata sondajului: Completarea sondajului durează aproximativ 25 minute.
7. Selectarea participanților la studiu: Ați fost selectat în mod aleatoriu pentru a participa la acest
sondaj și sperăm că sunteți interesat să luați parte. Este important ca un procent mare de persoane
selecționate să ia parte la sondaj pentru a putea obține o imagine clară a percepției persoanelor din
respectivele țări participante la sondaj.
8. Participarea: Nu sunteți obligat să participați la sondaj - participarea dvs. este voluntară, dar
sperăm că doriți să ne ajutați participând la acest studiu important. Nu uitaţi că aveți posibilitatea
de a vă retrage din sondaj la orice moment. În cazul în care vă veți retrage, niciuna dintre
informațiile pe care ni le-ați furnizat pe durata interviului nu va fi luată în considerare.
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