FAQ (najczęściej zadawane pytania)
W pierwszej kolejności prosimy przeczytać Arkusz informacyjny dla uczestników w celu uzyskania
ogólnych informacji o ankiecie oraz sposobu, w jaki zostaną wykorzystane jej rezultaty. Niniejsza
strona zawiera dodatkowe informacje na temat najczęściej zadawanych, związanych z ankietą pytań.
Dlaczego prowadzicie to badanie?
Chcemy dowiedzieć się, jaki wpływ ma pandemia COVID-19 i związane z nią lockdowny na mniejszości
etniczne zamieszkujące Anglię, Szkocję i Walię. Niniejsza ankieta prowadzona jest również niezależnie
z udziałem liczniejszych grup społecznych, abyśmy mogli poznać opinie różnych sektorów
społeczeństwa.
Kto prowadzi to badanie?
Ankieta Evidence for Equality National Survey prowadzona jest przez firmę Ipsos MORI, niezależną
agencję badawczą, na zlecenie Centre of Dynamics of Ethnicity Uniwersytetu w Manchesterze.
CoDE to czteroletni, interdyscyplinarny program badawczy, który ma na celu zwiększenie naszego
zrozumienia zmian zachodzących w nierównościach i tożsamościach etnicznych. Aby uzyskać więcej
informacji, należy wejść na stronę: https://www.cmi.manchester.ac.uk/research/projects/code/.
Jak mogę wziąć udział w ankiecie?
Może Pan/Pani uzyskać dostęp do ankiety rejestracyjnej, aby przekonać się, czy kwalifikuje się
Pan/Pani do udziału w ankiecie głównej, klikając poniższy link:
https://surveys.ipsosinteractive.com/surveys/?p=jZt9VfdUz0lpKjKSVU19dx7XQulvdp%2bHMIFDym5I
OKg3UL40L4YcPmzT3Zhgs2XRRcsH3f9aYbvF9XZJqv9RXf%2f2dlVd2Xvs3qZdmM5qxS4%3d&id=partxt
est]
Czy ankietę trzeba wypełnić online?
Nie, może Pan/Pani również wziąć w niej udział, dzwoniąc pod numer 0808 1296800. Pod tym
numerem można zostawić wiadomość z prośbą o oddzwonienie (więcej informacji można znaleźć na
tej stronie pomocy w sekcji „Kontakt”).
Jaki jest koszt połączenia z infolinią?
Wszystkie numery infolinii są bezpłatne.
Czy muszę odpowiedzieć na wszystkie pytania?
Udzielenie odpowiedzi na nasze pytania jest całkowicie dobrowolne, więc nie musi Pan/Pani
odpowiadać na żadne z nich. Mamy jednak nadzieję, że weźmie Pan/Pani udział w ankiecie, ponieważ
pomoże nam to uzyskać pełny obraz sytuacji. W razie gdyby wolał(a) Pan/Pani nie odpowiadać na
pytania demograficzne, pod każdym z nich będzie dostępna opcja „Wolę nie odpowiadać”.
Czy mogę wypełnić ankietę w innym języku?
Może Pan/Pani wypełnić ankietę w jednym z 13 oferowanych języków (prosimy zauważyć, że wersje
ankiety w innych językach mogą nie być dostępne natychmiast). Ankieta telefoniczna może zostać
również przeprowadzona w języku innym niż angielski. Dostępne dla respondentów poza angielskim
języki to m.in.: arabski, bengalski, chiński, gudżaracki, polski, portugalski, pendżabski: gurmukhi,
pendżabski: szachmukhi, rumuński, somalijski, turecki, urdu i walijski.

W jaki sposób otrzymam swój voucher upominkowy?
Voucher upominkowy zostanie wysłany Panu/Pani automatycznie po wypełnieniu przez Pana/Panią
w całości ankiety. Jeżeli voucher nie dotrze do Pana/Pani w ciągu dwóch tygodni od wypełnienia
ankiety, prosimy wysłać e-mail na adres epanel-uk@i-say.com z tematem wiadomości „20-08980901 – EVENS survey voucher”.
W jaki sposób będą wykorzystywane dane, które przekażę podczas wypełniania ankiety?
Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania Pana/Pani danych, jak też procedur ochrony
danych, znajdzie Pan/Pani w Arkuszu informacyjnym dla uczestników (do którego link umieszczono na
tej stronie pomocy).
Czy mogę zrobić sobie przerwę, wypełniając ankietę online?
Tak, podczas wypełniania przez Pana/Panią ankiety online Pana/Pani odpowiedzi będą zapisywane
automatycznie. Może Pan/Pani zamknąć okno przeglądarki z ankietą w dowolnym momencie – zmiany
i tak zostaną zapisane. Gdy będzie Pan/Pani gotowy(-a) do dalszego wypełniania ankiety, może
Pan/Pani do niej wrócić, klikając link, który Panu/Pani wysłaliśmy.
Dlaczego poproszono mnie o podanie mojego kodu pocztowego i mojej daty urodzenia?
Dane te zbierane są, aby upewnić się, że nasze badanie przedstawia opinie jak najbardziej
różnorodnej grupy osób, np. osób w różnym wieku i mieszkających w różnych rejonach
geograficznych. Nie musi Pan/Pani odpowiadać na to pytanie, jeżeli tego sobie Pan/Pani nie życzy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat najczęściej zadawanych pytań dotyczących celu niniejszego
badania i wykorzystania przez nas danych, należy przeczytać Arkusz informacyjny dla uczestników.
Więcej szczegółów dotyczących prywatności danych można też znaleźć w Polityce prywatności
Uniwersytetu w Manchesterze oraz Polityce prywatności firmy Ipsos MORI. Jeżeli ma Pan/Pani
dodatkowe pytania, na które nie znalazł(a) Pan/Pani odpowiedzi na stronie informacyjnej firmy Ipsos
MORI, prosimy wysłać e-mail na adres: evenssurvey@ipsos-mori.com.

