Informationsdokument om PRISMS-undersökningen
Tack för att du visat intresse i att delta i PRISMS-undersökningen. Vi ber dig läsa igenom det här
dokumentet noggrant eftersom det innehåller information både om undersökningen och de gällande
föreskrifterna för personuppgiftsskydd.
1. Allmän information: Undersökningen ingår i forskningsprojektet PRISMS (Privacy and Security
Mirrors; ung. Avspeglingar av integritet och säkerhet), som finansieras av Europeiska
Kommissionen. Undersökningen utförs av Ipsos.
2. Undersökningens syfte: Den här undersökningen utförs i 27 EU-länder. Syftet med undersökningen
är att samla information om medborgares uppfattningar kring viktiga dagsaktuella frågor, som till
exempel tillit till institutioner, frågor som är viktiga i ditt liv och som ditt land står inför, personlig
integritet och säkerhet.
3. Sekretess: Vi vill försäkra dig om att all information du lämnar under den här undersökningen
kommer att behandlas helt anonymt och med den strängaste sekretess. Information som namn och
adresser kommer inte att lagras, och det kommer inte att vara möjligt att identifiera någon
individuell person utifrån undersökningens resultat, eftersom informationen endast kommer att
användas av forskarna för statistiska ändamål.
4. Förfogande över informationen: Informationen som samlas in under denna undersökning kommer
att lagras av Ipsos och kommer inte att återanvändas för några andra ändamål än de som nämns i
punkterna 1 och2.
5. Syftet med att ställa demografiska frågor (t.ex. ålder, kön osv.): Syftet med att ställa dessa frågor
är å ena sidan statistisk profilering (vilket gör att vi kan ta reda på hur uppfattningar varierar
beroende på ålder, kön, land, osv.) och å andra sidan att se till att tillräckligt många personer från
varje kategori intervjuas, för att avspegla befolkningsfördelningen i ditt land.
6. Undersökningens längd: Undersökningen tar ungefär 25 minuter att slutföra.
7. Val av undersökningsdeltagare: Du har valts ut slumpmässigt till den här undersökningen, och
därför hoppas vi att du är villig att delta. Det är mycket viktigt att så många av de utvalda
personerna som möjligt deltar i undersökningen, för att ge en korrekt bild av människors
uppfattningar i alla de länder som ingår i undersökningen.
8. Medverkan: Din medverkan i den här undersökningen är frivillig. Vi hoppas dock att du är villig att
hjälpa oss genom att delta i detta viktiga forskningsprojekt. Vi vill understryka att du har möjlighet
att när som helst avbryta undersökningen. Om du väljer att dra dig ur undersökningen kommer
inget av informationen du lämnat under intervjun att tas med i beräkningen.
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