Obvestilo o anketi PRISMS
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje v anketi PRISMS. Prosimo, da dokument pozorno preberete, saj so v
njem podane informacije o anketi kot tudi informacije o uporabljeni politiki varovanja podatkov.
1. Splošne informacije: Anketa je del raziskovalnega projekta PRISMS (Privacy and Security Mirrors), ki
ga financira Evropska komisija. Anketo izvaja podjetje Ipsos.
2. Namen študije: Anketa poteka v 27 državah članicah Evropske unije. Cilj ankete je zbrati informacije
o tem, kako prebivalci doživljajo pomembne trenutne teme, kot so zaupanje v institucije,
pomembne teme v svojem življenju ter kako se soočajo z državo, zasebnostjo in varnostjo.
3. Zaupnost: Zagotavljamo vam, da bodo vse informacije, ki nam jih boste zaupali v anketi, ostale
popolnoma anonimne in jih bomo obravnavali strogo zaupno. Informacij, kot so imena in naslovi,
ne bomo obdržali. Prav tako ne bo mogoče, da bi razkrili posameznikovo identiteto na osnovi
rezultatov ankete, saj bodo pridobljene informacije uporabljali raziskovalci izključno za statistične
namene.
4. Lastništvo podatkov: Informacije, pridobljene v tej raziskavi, bodo ostale v lasti podjetja Ipsos in
bodo uporabljene izključno za namene, ki so omenjeni v točkah 1/2.
5. Namen vprašanj o demografskem ozadju (kot sta starost, spol itd.): Namen teh vprašanj je po eni
strani statistično profiliranje (ki nam omogoča ugotoviti razlike v doživljanju glede na starost, spol,
državo itd.) po drugi strani zagotovitev vključenosti v anketo zadostnega števila ljudi iz posameznih
kategorij, ki odražajo strukturo prebivalstva vaše države.
6. Trajanje ankete: Izpolnjevanje ankete traja približno 25 minut.
7. Izbira udeležencev ankete: Naključno ste bili izbrani za sodelovanje v tej anketi in zato upamo, da
se boste sprejeli povabilo za sodelovanje. Zelo je pomembno, da v anketi sodeluje čim več izbranih
ljudi, da bomo lahko zagotovili natančen odraz doživljanja ljudi v državah, ki so vključene v anketo.
8. Udeležba: Sodelovanje v anketi ni obvezno, ampak prostovoljno. Vendar upamo, da boste s svojo
udeležbo pripomogli k tej pomembni raziskavi. Prosimo, upoštevajte, da lahko anketo prekinete
kadarkoli v postopku izpolnjevanja. V kolikor se odločite za prekinitev ankete, ne bomo upoštevali
nobenih informacij, ki ste nam jih zaupali med intervjujem.
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