Informácie o prieskume PRISMS
Ďakujeme za Váš záujem zúčastniť sa prieskumu PRISMS. Prosím, pozorne si prečítajte tento dokument,
pretože obsahuje informácie o prieskume, ako aj informácie o platných zásadách ochrany osobných údajov.
1. Všeobecné informácie: Prieskum je súčasťou výskumného projektu PRISMS (Privacy and Security
Mirrors), ktorý financuje Európska komisia. Prieskum vykonáva spoločnosť Ipsos.
2. Účel prieskumu: Tento prieskum sa vykonáva v 27 krajinách Európskej únie. Jeho cieľom je
zhromaždiť informácie o názoroch obyvateľov na dôležité aktuálne problémy, ako je dôvera v
inštitúcie, dôležité životné otázky týkajúce sa Vašej krajiny, súkromia a bezpečnosti.
3. Dôvernosť: Uisťujeme Vás, že všetky informácie, ktoré nám poskytnete pre účely tohto prieskumu,
zostanú úplne anonymné a bude sa s nimi zaobchádzať ako s prísne dôvernými. Informácie ako
mená a adresy sa neuchovávajú a na základe zistení prieskumu nebude možné identifikovať
žiadneho jednotlivca, pretože výskumníci použijú všetky informácie výhradne na štatistické účely.
4. Vlastníctvo údajov: Informácie zhromaždené v tomto prieskume bude uchovávať spoločnosť Ipsos
a nebudú použité na žiadne iné účely než je uvedené v bodoch 1/2.
5. Dôvod kladenia demografických otázok (ako je vek, pohlavie atď.): Dôvodom kladenia týchto
otázok je, na jednej strane, vytváranie štatistického profilu (tento nám umožňuje zistiť, ako sa
názory menia v závislosti od veku, pohlavia, krajiny atď.) a na druhej strane snaha zabezpečiť
dostatočný počet respondentov z každej kategórie, aby sa zachytila štruktúra populácie vo Vašej
krajine.
6. Trvanie prieskumu: Vyplnenie tohto dotazníka zaberie približne 25 minút.
7. Výber účastníkov prieskumu: Na účasť v tomto prieskume ste boli zvolení náhodne a z toho
dôvodu dúfame, že budete ochotní sa ho zúčastniť. Je veľmi dôležité, aby sa tohto prieskumu
zúčastnilo čo najviac vybraných respondentov, aby sa zachytil presný odraz názorov ľudí vo
všetkých krajinách zapojených do tohto prieskumu.
8. Účasť: Účasť na tomto prieskume nie je povinná, je dobrovoľná. Dúfame však, že budete ochotní
nám pomôcť, a do tohto dôležitého prieskumu sa zapojíte. Máte možnosť odstúpiť od tohto
prieskumu v ktoromkoľvek okamihu, kedy sa tak rozhodnete. Ak sa rozhodnete odstúpiť, žiadne
informácie, ktoré ste nám počas rozhovoru do daného okamihu poskytli, nebudú zohľadnené.
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