એવિડન્સ ફૉર ઇક્િાલિટી નેશનિ સિે (EVENS) વનયમો અને
શરતો

1. સામાન્ય સ્િીકૃવત
એવિડન્સ ફૉર ઈક્િૉલિટી નેશનિ સિે (EVENS) પ ૂરો કરિાન ં ર્ાલ રાખીને તમે સ્િીકારો છો કે તમારે MORI
અને માકે ટ ઑવપવનયન રરસર્ચ ઇન્ટરનેશનિ લિવમટેડ (“Ipsos MORI” અથિા “અમે”) અને યવનિવસિટી ઑફ
માન્ર્ેસ્ટર દ્વારા સ ૂલર્ત કરાયેિ કોઈપણ ગોપનીયા નીવતની સાથે-સાથે આ વનયમો અને શરતોન ં પાિન
કરિાન ં રહેશે. અમે આ વનયમો અને શરતોમાં સધાર અથિા ફેરફાર કરિાનો અવધકાર સરલિત રાખીએ છીએ.

2. આ સર્વેમ ાં ભ ગ લેર્વ મ ટે ર્વપર શકર્ ઓ
ા ને £ 10 ગગફ્ટ ર્વ ઉચર (ત્ય રબ દ
'પ્રમોશન' ર્રીકે ઓળખર્વ મ ાં આર્વે છે ) પ્ર પ્ત કરર્વ પ ત્ર થર્વ મ ટે ની
આર્વશ્યકર્ ઓ:
•

ઇન્સેન્ન્ટિ માટે પાત્ર થિા માટે તમારે મખ્ય EVENS સંપ ૂણચપણે પ ૂરો કરિાનો રહેશે (જેમાં િગભગ 30
વમવનટ િાગશે). માત્ર નોંધણી સિે પ ૂરો કરિાથી (જે નક્કી કરશે કે તમે મખ્ય સિે માટે પાત્ર છો કે કેમ

•
•

અને જે િગભગ 5 વમવનટ ર્ાિશે) તમે ઇન્સેન્ન્ટિ મેળિિા માટે પાત્ર બનશો નહીં.
તે 18 િર્ચ અથિા િધ ઉંમરના ગ્રેટ લિટનના વનિાસીઓ સધી સીવમત છે .
Ipsos MORI કોઇપણ કારણ આપ્યા વિના સિેમાં સહભાલગતા માટે ઇન્સેન્ન્ટિ પ ૂરં પાડિાનો ઇન્કાર

•

કરિાનો અવધકાર સરલિત રાખે છે .
સિેમાં ભાગ િેિો વનિઃશલ્ક છે અને તમારા માટે અંગત છે . તમે ઇન્સેન્ન્ટિ બીજા કોઈને હસ્તાંતરરત કરી

•

શકશો નહીં.
આ વનયમો અને શરતો હેઠળ તમે કોઈ ઇન્સેન્ન્ટિ મેળિિાને પાત્ર થશો નહીં જો:
o તમે આ સિે પહેિાજ પ ૂરો કરી િીધો હોય. ડપ્િીકેટ સિેનો સમાિેશ કરિામાં આિશે નહીં
o

અને સિેમાં ભાગ િેનારાઓ કોઈ ઇન્સેન્ન્ટિ માટે પાત્ર થશે નહીં.
જો તમે અપ્રમાલણક અથિા ખોટો ડેટા પ ૂરો પાડશો, તો તમે કોઈ ઇન્સેન્ન્ટિ મેળિિાને પાત્ર
થશો નહીં. આવ ં વનધાચરણ માત્ર Ipsos MORIની એકમાત્ર અને સમગ્ર વિિેકબદ્ધિ મજબ

•

કરિામાં આિશે.
તમે EVENS સિે સહાયતા પેજ: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com પર જઈને સિે સંબધ
ં ી
ગોપનીયતા નીવતઓ જોઈ શકશો અને આ રરસર્ચ અને તમે પ ૂરો પાડો તે ડેટાનો કેિી રીતે ઉપયોગ
કરિામાં આિશે તે વિશે મારહતી મેળિી શકશો.

3. જિાબદારી
•

કાયદા દ્વારા અનમત સીમા સધી, Ipsos MORI આ વનયમો અને શરતો હેઠળ સિેમાં તમારી
સહભાલગતા અથિા તમારા દ્વારા તે પ ૂરો કરિાના કારણે થયેિ અથિા તેમાંથી પરરણમેિ કોઈપણ
નકસાન, િાગત અથિા ખર્ચ (જેમાં પરોિ, પરરણાવમત અથિા સહગામી નકસાન, ખર્ચ કે િવતનો
સમાિેશ થાય છે ), ને માટે જિાબદાર રહેશે નહીં.

4. ઇન્સેન્ન્ટિ

આ સિે માટેનો ઇન્સેન્ન્ટિ આ વનયમો અને શરતો અને માકે ટ રરસર્ચ સોસાયટીના (MRS) ઇન્સેન્ન્ટિ આપિા
સંબધ
ં ી વિવનયમો મજબ આપિામાં આિે છે , જે વિશે િધ વિગતો અહીં મેળિી શકાશે:
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
202015.pdf ]
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5. અન્ય િેબસાઇટની લિિંક
સિે િેબસાઇટ બીજી િેબસાઇટ્સ અથિા ઑનિાઇન સંસાધનોને લિિંક્સ પ ૂરી પાડી શકે છે . Ipsos ન ં આિી

સાઇટો અને સંસાધનો પર કોઈ વનયંત્રણ ન હોિાથી, Ipsos આ સાઇટો અથિા સંસાધનો માટે કોઈ જિાબદારી
કે કતચવ્ય સ્િીકારી શકતા નથી. Ipsos આિી બાહ્ય સાઇટો કે સંસાધનોની ઉપિબ્ધતાની ગેરંટી આપી શકતા
નથી, તેમજ Ipsos MORI આિી સાઇટ અથિા સંસાધનો પર ઉપિબ્ધ કોઈપણ સામગ્રી, જાહેરાત, પ્રોડક્ટ,
કકીઝ, િેબસાઇટ ટેગ્સ અથિા અન્ય સામગ્રીન ં સમથચન કરતા નથી.
તમે સ્િીકારો છો અને સમંત થાિ છો કે આ વનયમો અને શરતોની શરત 3 ને આધીન Ipsos MORI આિી

કોઈપણ સામગ્રી પર વિશ્વાસ રાખિા, આિી સાઇટ અથિા સંસાધન પર અથિા મારફતે ઉપિબ્ધ સામગ્રી,
માિ અથિા સેિાઓનો ઉપયોગ કરિા સંબધ
ં ે અથિા તેના કારણે થયેિ કોઈપણ પ્રત્યિ અથિા પરોિ
નકસાન અથિા હાવન માટે જિાબદાર અથિા ઉત્તરદાયી થશે નહીં.

6. િાગ ુ કાયદો અને ન્યાયક્ષેત્ર

આ વનયમો અને શરતો ઈંગ્િેન્ડ અને િેલ્સના કાયદા દ્વારા સંર્ાલિત છે અને ફક્ત ઈંગ્િેન્ડ અને િેલ્સના
ન્યાયાિયોના ન્યાયિેત્રને આધીન છે .

7. Ipsos MORI સંપકક
તમે evenssurvey@Ipsos-MORI.com પર ઈમેિ મોકિીને Ipsos MORI ટીમનો સંપકચ કરી શકશો.
િૈકલ્લ્પક રીતે, તમે આ સરનામે પત્ર િખીને પણ તેમનો સંપકચ કરી શકો છો:
EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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