IM ગોપનીયતા નીિત
આ Ipsos MORI સવ� અને તમારો �ગત ડ�ટા
•

�ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટર એિવડન્સ ઑન ઈક્વૉ�લટ� નેશનલ સવ� (સમાનતાના પ્રમાણનો
રાષ્ટ્ર�ય સવ�) : ડૉ�ુમે�ન્ટ�ગ લાઇવ્ઝ ઑફ �ર�લ�જયસ એન્ડ એથિનક માઇનૉ�રટ�ઝ ઇન અ
ટાઇમ ઑફ ક્રાઇિસસ (સંકટના સમયે ધાિમ�ક અને � ૂળવંશીય લ�ુમિતઓના �વન�ુ ં
દસ્તાવે�કરણ (20-089809-01).

•

આ ગોપનીયતા � ૂચના સમ�વે છે ક� અમે કોણ છ�એ, અમે કયો �ગત ડ�ટા એકિત્રત કર�એ
છ�એ, અમે તેનો ઉપયોગ ક�વી ર�તે કર�એ છ�એ, તેને કોની સાથે શેર કર�એ છ�એ અને
ૂ ો ભરતીનો સવ� અને વ�ુ લાંબો �ુખ્ય સવ�
તમારા કાયદાક�ય અિધકારો કયા છે . આમાં �ંક
બંનેને આવર� લેવાયા છે .

•

તમે તેમની સાથે શેર કરવા માટ� સંમત થશો તેવા કોઇપણ �ગત ડ�ટાનો તેઓ ક�વી ર�તે
ઉપયોગ કરશે તેની િવગતો માટ� �ૃપા કર�ને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરની સહભા�ગતા
મા�હતી પિત્રકા અને ગોપનીયતા નીિત �ુઓ. આ મા�હતી અમારા સવ� માટ� મદદના પેજ
પરથી મળ� શકશે: evenssurveyinfo@ipsos-mori.com . જો તમે ટ� �લફોન દ્વારા આ સવ�
� ૂરો કર� રહ્યા હો, તો તમે સવ�માં ભાગ લો તે પહ�લા તમને તે મા�હતી વાંચી સંભળાવવામાં
આવે તેવી માંગણી કર� શકો છો.

Ipsos MORI િવશે
•

Market & Opinion Research International Limited (માક� ટ એન્ડ ઓિપિનયન ર�સચર્
�ટરનેશનલ �લિમટ�ડ) � ૂક�માં �સ્થત એક િવશેષજ્ઞ સંશોધન એજન્સી છે , �ને સામાન્ય ર�તે
“Ipsos MORI” (ઇપ્સૉસ મોર�) કહ�વામાં આવે છે . Ipsos MORI એ Ipsos િવ�વ્યાપી
કંપનીઓનાં �ૂથનો એક ભાગ છે અને બ�ર માક� ટ ર�સચર્ સોસાયટ�ની સભ્ય છે . આમ અમે
માક� ટ ર�સચર્ આચાર સં�હતા અને સંબિં ધત િનયમનો અને માગર્દિશ�કાઓ�ુ ં પાલન કર�એ
છ�એ.

�િુ નવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટર િવશે
•

�ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરની સ્થાપના 1824માં કરવામાં આવી હતી અને તે �બ્રટનની સૌથી
મોટ� એકજ સાઇટ ધરાવતી �ુિનવિસ�ટ� છે . અનેક પ્રકારના �ુદા-�ુદા �ડગ્રી પ્રોગ્રામો અને
િવકલ્પો � ૂરા પાડવા ઉપરાંત, આ �ુિનવિસ�ટ� સાવર્જિનક નીિતને પ્રભાિવત કરવા માટ�
રાષ્ટ્ર�ય અને �તરાર્ ષ્ટ્ર�ય સ્તરના સંશોધનનાં પ્રોગ્રામો હાથ ધર� છે .

તમારા �ગત ડ�ટા પર પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� Ipsos MORIનો અને �િુ નવિસ�ટ� ઑફ
માન્ચેસ્ટરનો કાયદાક�ય આધાર � ંુ છે ?
•

Ipsos MORI અને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટર (“ક્લાયંટ”) પાસે તમારા �ગત ડ�ટા પર
પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� કાયદાક�ય આધાર હોો જ�ર� છે .
o પ્ર�ક્રયા માટ� નો Ipsos MORIનો કાયદાક�ય આધાર છે આ સંશોધન અભ્યાસમાં ભાગ
લેવા માટ�ની તમાર� સંમિત અને તમારો �ગત ડ�ટા ક્લાયંટને � ૂરો પાડવા માટ� ની
તમાર� સંમિત. જો તમે કોઈપણ સમયે તમાર� સંમિત પાછ� ખ�ચવા માંગો, તો �ૃપા
કર�ને નીચેના "તમારા અિધકારો"ને આવરતો િવભાગ �ુઓ.
o લોક�હત (GDPRની કલમ 6) તમારા ડ�ટા પર પ્ર�ક્રયા કરવા માટ� નો �ુિનવિસ�ટ� ઑફ
માન્ચેસ્ટરનો આધાર છે . આનો અથર્ છે ક� પ�રણામોનો ઉપયોગ સંશોધનકારો દ્વારા
સમાજમાં સારા પ�રણામો માટ� ફ�રફારો કરવામાં મદદ�પ થવા માટ� �ુરાવા તૈયાર
કરવા માટ� કરવામાં આવશે.

તમે પ્રદાન કરો છો તે સવ� પ્રિતસાદો સ�હત, તમારા વ્ય�ક્તગત ડ�ટાનો Ipsos MORI
ક�વી ર�તે ઉપયોગ કરશે?
•

સૌ પહ�લા, Ipsos MORI તમારા �ગત ડ�ટા અને જવાબોને આ ગોપનીયતા � ૂચના અ�ુસાર
સં� ૂણર્પણે ખાનગી રાખશે અને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટર દ્વારા તોજ ઓળખાઈ શકશો, જો
તમે સંમિત આપો (આ �ુખ્ય સવ�ના �તે તમને � ૂછવામાં આવશે ક� �ુ ં તમે તેમ કરવામાં
આવે તે માટ� રા� છો). આમાં એકમાત્ર અપવાદ એ છે ક� જો તમે ટ� લીફોન �ટરવ્� ૂ
દરિમયાન અથવા અમારા મેઇલબૉક્સમાં એવો ઈમેલ મોકલો �માંથી એમ �ણવા મળે ક�
તમે પોતાની �તને ક� બી�ઓને �ુકસાન પહ�ચાડવા જઈ રહ્યા છો, તો આના િવશે તમાર�
સાથે ચચાર્ કરવામાં આવશે અને શ� છે ક� આગળના પગલાં - પો�લસ, એમ્બ્�ુલન્સ ક�
સોિશયલ સિવ�સનો સંપકર્ કરવો - લેવાની જ�ર પડ� શક�.

•

ભરતી સવ� અને �ુખ્ય સવ� બંનેના પ્રિતભાવો આપવા સં� ૂણર્પણે સ્વૈ�ચ્છક છે અને તમે
આપેલ કોઈપણ જવાબો તમાર� સંમિત છે , અને તમને કોઈપણ સમયે તમાર� સંમિત પાછ�
ખ�ચવાનો અિધકાર છે .

•

ભરતી સવ�:
o ભરતી સવ�ની શ�આતમાં તમને � ૂછવામાં આવશે ક� �ુ ં તમે આ �ગત ડ�ટા આપવા
સંમત થાવ છો: �મર, �લ�ગ, સ્થળ, � ૂળ વંશ અને ધમર્. ડ�ટાનો ઉપયોગ માત્ર
સંશોધનના ઉદ્દે શ્યોથી કરવામાં આવશે અને તેને Ipsos MORI અને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ
માન્ચેસ્ટરની બહાર કોઈને � ૂરો પાડવામાં આવશે નહ�.

o જો તમે ઑનલાઇન ભાગ લઈ રહ્યા હો અને �ુખ્ય સવ�માં ભાગ લેવાને પાત્ર હશો, તો
અમે, તમાર� પરવાનગી/સંમિત સાથે તમને સવ� �લ�ક મોકલવા માટ� ઈમેલ એડ્ર�સની
માંગણી કર��ુ.ં આ પ્ર�માં � ૂર� પાડવામાં આવેલી તમાર� સંપકર્ મા�હતીનો ઉપયોગ
માત્ર આ ઉદ્દે શ્ય માટ� કરવામાં આવશે અને તેને Ipsos MORIની બહાર કોઈને � ૂર�
પાડવામાં આવશે નહ�.
•

�ખ્ુ ય સવ�:
o �ુખ્ય સવ�ની શ�ુઆતમાં, તમને ફર� એકવાર િનમ્ન�લ�ખત �ગત ડ�ટા � ૂરો પાડવા
માટ� તમાર� સંમિત આપવા કહ�વામાં આવશે: �લ�ગ, �મર, � ૂળ વંશ, ધમર્, લગ્ન
સંબધ
ં ી �સ્થિત, �તીય પસંદગી, જન્મનો દ� શ અને પોસ્ટલ કોડ. �ુખ્ય સવ�નો �ત
થશે ત્યાર� અમે તમાર� પરવાનગી/સમંિત સાથે તમાર� સંપકર્ મા�હતી માંગી�ુ �થી
�ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરના સંશોધનકારો તમને ઈમેલ, ટપાલ ક� લખાણ મેસેજ
દ્વારા ભિવષ્યના અભ્યાસોમાં ભાગ લેવા માટ� આમંત્રણ આપી શક�. સવ�ના તમારા
જવાબો અને તમાર� સંપકર્ મા�હતી બંનેનો ઉપયોગ માત્ર સંશોધનના ઉદ્દે શ્યોથી
કરવામાં આવશે અને તેને Ipsos MORI અને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરની બહાર
કોઈને � ૂરો પાડવામાં આવશે નહ�.
o સવ�ના �તે અમે તમાર� સંપકર્ મા�હતી માંગી�ુ ં �થી અમે તમારો આભાર માનવા
માટ� તમને એક �ગફ્ટ વાઉચર કાડર્ મોકલી શક�એ. આ પ્ર�માં � ૂર� પાડવામાં
આવેલી તમાર� સંપકર્ મા�હતીનો ઉપયોગ માત્ર આ ઉદ્દે શ્ય માટ� કરવામાં આવશે
અને તેને Ipsos MORIની બહાર કોઈને � ૂર� પાડવામાં આવશે નહ�.
o જો તમે ભરતી સવ�માં ભાગ ન લો, તો અમે તમને તમારા િમત્રો અને સગાંસંબધ
ં ીઓને આપવા માટ� ર� ફર� લ સવ� �લ�ક્સ મોકલવા માટ� તમા�ંુ ઇમેલ એડ્ર�સ
માંગી શક�એ. આ પ્ર�માં � ૂર� પાડવામાં આવેલી તમાર� સંપકર્ મા�હતીનો ઉપયોગ
માત્ર આ ઉદ્દે શ્ય માટ� કરવામાં આવશે અને તેને Ipsos MORIની બહાર કોઈને � ૂર�
પાડવામાં આવશે નહ�.

Ipsos MORI મારા વ્ય�ક્તગત ડ�ટાની �રુ ક્ષાની ખાતર� ક�વી ર�તે આપશે?
•

Ipsos MORI તેની મા�હતી �ુરક્ષા જવાબદાર�ઓને ગંભીરતાથી લે છે અને તમાર� મા�હતી
ખોવાવા, ચોર� અથવા �ુ�પયોગથી �ુર�ક્ષત છે તેની ખાતર� કરવા માટ� િવિવધ
સાવચેતીઓને લા�ુ કર� છે . �ુરક્ષા સાવચેતીઓમાં કાયાર્ લયોની યોગ્ય ભૌિતક �ુરક્ષા અને
કમ્પ્�ુટર િસસ્ટમોની િનયંિત્રત અને મયાર્ �દત ઍક્સેસનો સમાવેશ થાય છે .

•

તમાર� સંપકર્ િવગતો અને વ્ય�ક્તગત જવાબો �ુર�ક્ષત એન�ક્રપ્ટ કર� લ ડ�ટા સવર્રોનો
ઉપયોગ કર�ને �ુદા-�ુદા સંઘરવામાં આવશે અને માત્ર Ipsos MORIના ન�� કરાયેલ
સંશોધનકારો જ તમારા ડ�ટા �ુધી પહ�ચી શકશે.

•

Ipsos MORI તેના મા�હતી �ુરક્ષા િનયંત્રણો અને કામકાજ સંબધ
ં ી િસદ્ધાંતો�ુ ં િનયિમત
�ત�રક અને બાહ્ય ઑ�ડટ કરાવે છે અને તેને ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડડર્ ફોર ઇન્ફમ�શન
િસ�ૉ�રટ�, ISO 27001 ની માન્યતા પ્રાપ્ત છે

Ipsos MORI ક�ટલો સમય મારો �ગત ડ�ટા અને ઓળખી શકાય તેવા જવાબો �ળવી
રાખશે?
•

Ipsos MORI તમારા ડ�ટાને ફક્ત એવી ર�તે �ળવી રાખશે ક� � તમાર� સંશોધન પ્રો�ક્ટ
અને તારણોને ટ� કો આપવા માટ� જ�ર� હોય ત્યાં �ુધી ઓળખ કર� શક�. આ પ્રો�ક્ટ માટ� , તેનો
અથર્ છે :
o સવ� �લ�ક અને �ગફ્ટ વાઉચર મોકલવા માટ� એકઠ� કરાયેલ સંપકર્ િવગતો Ipsos
MORI દ્વારા માત્ર 31 �ુલાઈ 2021 �ુધી રાખવામાં આવશે અને તે Ipsos MORIની
બહાર કોઈને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે નહ�.
o ભાિવ સંશોધનોમાં ભાગ લેવા માટ� તમને આમંત્રણ આપવા માટ� એકઠ� કરાયેલ
સંપકર્ મા�હતી Ipsos MORI દ્વારા માત્ર 31 �ુલાઈ 2021 �ુધી �ળવી રાખવામાં
આવશે, �યાર� ડ�ટા �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરના સંશોધનકારોને હસ્તાંત�રત
કરાશે.

•

તમે તેમની સાથે શેર કરવા માટ� સંમત થશો તેવા કોઇપણ �ગત ડ�ટાને તેઓ ક�ટલા સમય
�ુધી �ળવી રાખશે તેની િવગતો માટ� �ૃપા કર�ને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરની
સહભા�ગતા મા�હતી પિત્રકા અને ગોપનીયતા નીિત �ુઓ.

તમારા અિધકારો.
•

તમાર� પાસે Ipsos MORI તમાર� મા�હતીને રાખે છે તે મયાર્ �દત સમયગાળા દરિમયાન
તમારા �ગત ડ�ટાને ઍક્સેસ કરવાનો અિધકાર છે . તમે 17 મે 2021ના રોજ Ipsos MORI
દ્વારા તેને �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરને �ડલીવર કરવા માટ� તેના પર પ્ર�ક્રયા કરવામાં આવે
તે પહ�લાના કોઈપણ સમયે તમને સવ�ને આપેલ જવાબો પર પ્ર�ક્રયા કરવા સામે િવરોધ
ન�ધાવી શકો છો.

•

જો તમે �ુિનવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરનો તેમણે તમારા િવશે રાખેલ ડ�ટા િવશે સંપકર્ કરવા
માંગતા હો, તો �ૃપા કર�ને ક્લાયંટની સંપકર્ િવગતો નીચે �ુઓ.

•

આ સવ�ને પ્રિતસાદો પ્રદાન કરવો સં� ૂણર્પણે સ્વૈ�ચ્છક છે અને તે તમાર� સંમિતથી કરવામાં
આવે છે . તમને તમાર� સંમિત પાછ� ખ�ચવાનો અિધકાર છે .

•

ઉપરાંત તમને અમાર� પાસે હોય તેવા તમારા િવશેના કોઈપણ ખોટા અથવા �ૂના �ગત
ડ�ટાને �ુધારવાનો પણ અિધકાર છે .

•

જો તમે તમારા અિધકારોનો ઉપયોગ કરવા માંગતા હો, તો �ૃપા કર�ને નીચેના Ipsos
MORIના સરનામાં પર અમારો સંપકર્ કરો.

•

જો તમને તમારા વ્ય�ક્તગત ડ�ટા પર અમે � ર�તે પ્ર�ક્રયા કર�એ છ�એ તેના િવશે કોઈ �ચ�તા
હોય, તો તમને ઇન્ફમ�શન કિમશનરની ઑ�ફસ (ICO) પાસે ફ�રયાદ ન�ધાવવાનો અિધકાર
છે . તમે ઇન્ફમ�શન કિમશનરની ઑ�ફસનો સંપકર્ ક� વી ર�તે કરવો તે બાબતે
https://ico.org.uk/global/contact-us/ અથવા casework@ico.org.ukપર પર ઇમેઇલ
મોકલીને િવગતો મેળવી શકો છો.

મારો �ગત ડ�ટા �ાં રાખવામાં આવશે અને તેના પર પ્ર�ક્રયા �ાં કરાશે?
•

આ સવ� માટ� ઉપયોગમાં લેવાયેલ અને એકઠો કરાયેલ તમારો બધો જ �ગત ડ�ટા � ૂનાઇટ� ડ
�ક�ગ્ડમ અને � ૂરોિપયન � ૂિનયનમાં સંઘરવામાં આવશે અને ત્યાં જ તેના પર પ્ર�ક્રયા
કરવામાં આવશે.

આ સવ� અને/અથવા મારા �ગત ડ�ટા િવશે �ું Ipsos MORI અને �િુ નવિસ�ટ� ઑફ
માન્ચેસ્ટરનો સંપકર્ ક�વી ર�તે કર� શ�ું ?
• Ipsos MORIનો સંપકર્ કરો:
ઈમેલ મોકલો:

compliance@ipsos.com અને િવષયમાં 20-089809-01 CoDE University
of Manchester EVENS survey એમ લખો

ટપાલ વડ�:20-089809-01 CoDE University of Manchester EVENS survey
Data Protection Officer
Compliance Department
Market and Opinion Research International Limited
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
United Kingdom

• �િુ નવિસ�ટ� ઑફ માન્ચેસ્ટરનો સંપકર્ સાધો:

ઈમેલ: dataprotection@manchester.ac.uk
ટપાલ વડ�:

Evidence for Equality National Survey (EVENS)
Data Protection Officer
The Information Governance Office
Christie Building
The University of Manchester
Oxford Road
M13 9PL
United Kingdom

