Polityka prywatności Ipsos MORI
Niniejsza ankieta Ipsos MORI i dane osobowe
•

•

•

Ankieta Evidence on Equality National Survey Uniwersytetu w Manchesterze:
dokumentowanie życia mniejszości religijnych i etnicznych w dobie kryzysu (20089809-01).
Niniejsza Informacja o polityce ochrony prywatności wyjaśnia, kim jesteśmy, jakie
dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy, komu je udostępniamy i jakie prawa
mają nasi respondenci. Niniejszy dokument odnosi się zarówno do ankiety
rekrutacyjnej, jak i dłuższej ankiety głównej.
Informacje dotyczące tego, jak Uniwersytet w Manchesterze będzie obchodził się z
danymi, na których przekazanie zgodzą się respondenci, można znaleźć w Arkuszu
informacyjnym dla uczestników oraz Polityce prywatności. Informacje te można
znaleźć na stronie pomocy ankiety: evenssurveyinfo@ipsos-mori.com. Jeżeli
respondent wypełnia ankietę telefonicznie, może zażądać odczytania tych informacji
przez rozpoczęciem.

Informacje o Ipsos MORI
•

Market & Opinion Research International Limited to specjalistyczna agencja
badawcza z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, znana jako „Ipsos MORI”. Firma
Ipsos MORI należy do globalnej grupy Ipsos i jest członkiem Stowarzyszenia Badań
Rynku (Market Research Society). W związku z tym przestrzegamy Kodeksu
postępowania Stowarzyszenia Badań Rynku oraz powiązanych regulacji i wytycznych.

Informacje o Uniwersytecie w Manchesterze
•

Uniwersytet w Manchesterze został założony w 1824 r. i jest największym brytyjskim
uniwersytetem zlokalizowanym w jednym miejscu. Uniwersytet nie tylko oferuje
szeroki wachlarz programów i opcji studiów, ale również prowadzi liczne programy
badawcze o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, dzięki czemu pomaga
kształtować politykę publiczną.

Na jakiej podstawie prawnej firma Ipsos MORI i Uniwersytet w Manchesterze
przetwarzają dane osobowe respondentów?
•

Firma Ipsos MORI i Uniwersytet w Manchesterze („klient”) muszą mieć podstawę
prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
o Podstawą prawną przetwarzania danych respondentów dla firmy Ipsos MORI
jest zgoda respondentów na udział w niniejszej ankiecie badawczej oraz na
przekazanie ich danych osobowych klientowi. Jeśli respondent pragnie
wycofać zgodę w dowolnym momencie, niezbędne informacje znajdują się
poniżej, w sekcji „Prawa respondentów”.
o Podstawą prawną przetwarzania danych respondentów dla Uniwersytetu w
Manchesterze jest interes publiczny (zgodnie z art. 6 RODO). Oznacza to, że

wyniki ankiety zostaną wykorzystane przez badaczy do wyciągnięcia
wniosków, dzięki którym pomogą oni wprowadzić w społeczeństwie zmiany
na lepsze.

W jaki sposób firma Ipsos MORI będzie wykorzystywać dane osobowe
respondentów, w tym odpowiedzi z niniejszej ankiety?
•

•

•

•

Po pierwsze firma Ipsos MORI zachowa dane osobowe respondentów i ich
odpowiedzi w ścisłej poufności, w zgodzie z niniejszą Informacją o polityce ochrony
prywatności. Respondenci będą mogli zostać zidentyfikowani przez Uniwersytet w
Manchesterze tylko za ich zgodą (prośba o udzielenie takiej zgody znajduje się na
końcu ankiety głównej). Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której respondent
ujawni w trakcie wywiadu telefonicznego lub w przesłanej nam wiadomości e-mail,
że ma zamiar skrzywdzić siebie lub innych. Wówczas mamy obowiązek skontaktować
się z respondentem i ewentualnie podjąć dalsze działania, np. wezwać policję,
pogotowie ratunkowe lub pomoc społeczną.
Uczestnictwo w ankietach rekrutacyjnej i głównej jest całkowicie dobrowolne i
wszelkie odpowiedzi udzielane są za zgodą respondentów, którzy mają prawo do
wycofania tej zgody w dowolnym momencie.
Ankieta rekrutacyjna:
o Na początku ankiety rekrutacyjnej respondent zostanie poproszony o
wyrażenie zgody na przekazanie następujących danych osobowych: wieku,
płci, lokalizacji, przynależności etnicznej i religii. Dane te zostaną użyte
jedynie w celach badawczych i nie zostaną przekazane nikomu poza
pracownikami firmy Ipsos MORI i Uniwersytetu w Manchesterze.
o Jeżeli respondent bierze udział w ankiecie rekrutacyjnej online i spełni
kryteria uczestnictwa w ankiecie głównej, poprosimy go o udzielenie
pozwolenia/zgody na przekazanie przez niego adresu e-mail, abyśmy mogli
przesłać na ten adres linki do ankiety. Dane osobowe respondenta
przekazane w tym pytaniu zostaną wykorzystane jedynie w tym celu i nie
będzie miał do nich dostępu nikt poza pracownikami firmy Ipsos MORI.
Ankieta główna:
o Na początku ankiety jeszcze raz poprosimy respondenta o zgodę na
przekazanie nam następujących danych osobowych: płeć, wiek,
przynależność etniczna, religia, stan cywilny, orientacja seksualna, kraj
urodzenia i kod pocztowy. Pod koniec ankiety głównej poprosimy
respondenta również o pozwolenie/zgodę na przekazanie nam przez niego
danych kontaktowych, które umożliwią badaczom Uniwersytetu w
Manchesterze zaproszenie go za pośrednictwem poczty elektronicznej,
tradycyjnej lub wiadomości SMS do udziału w przyszłych badaniach. Zarówno
odpowiedzi w ankiecie, jak i dane kontaktowe respondentów będą używane
jedynie w celach badawczych i nie zostaną przekazane nikomu poza
pracownikami firmy Ipsos MORI i Uniwersytetu w Manchesterze.

o Pod koniec ankiety poprosimy respondenta o przekazanie nam danych
kontaktowych, abyśmy mogli przesłać mu voucher upominkowy. Dane
osobowe respondenta przekazane w tym pytaniu zostaną wykorzystane
jedynie w tym celu i nie będzie miał do nich dostępu nikt poza pracownikami
firmy Ipsos MORI.
o Jeżeli respondent nie brał udziału w ankiecie rekrutacyjnej, możemy też
poprosić go o jego adres e-mail, aby wysłać mu zaproszenia do ankiety dla
jego znajomych i członków rodziny. Dane osobowe respondenta przekazane
w tym pytaniu zostaną wykorzystane jedynie w tym celu i nie będzie miał do
nich dostępu nikt poza pracownikami firmy Ipsos MORI.

W jaki sposób firma Ipsos MORI zapewnia bezpieczeństwo informacji
osobistych swoich respondentów?
•

•

•

Ipsos MORI poważnie traktuje swoje obowiązki w zakresie ochrony informacji i
stosuje różne środki ostrożności, aby zapewnić, że informacje respondentów
chronione są przed utratą, kradzieżą lub nadużyciem. Te środki ostrożności
obejmują odpowiednie zabezpieczenia fizyczne biur oraz kontrolowany i ograniczony
dostęp do systemów komputerowych.
Dane kontaktowe i indywidualne odpowiedzi respondentów będą przechowywane
oddzielnie z użyciem naszych bezpiecznych, szyfrowanych serwerów danych. Jedynie
konkretni badacze w firmie Ipsos MORI będą mieli dostęp do tych danych.
Firma Ipsos MORI przeprowadza regularne wewnętrzne i zewnętrzne audyty swoich
środków bezpieczeństwa danych i praktyk roboczych oraz otrzymała akredytację w
ramach międzynarodowej normy w zakresie bezpieczeństwa informacji, ISO 27001.

Jak długo firma Ipsos MORI będzie przechowywać dane osobowe i
odpowiedzi umożliwiające zidentyfikowanie respondentów?
•

•

Firma Ipsos MORI zatrzyma dane osobowe respondentów w formie umożliwiającej
zidentyfikowanie osób tylko tak długo, jak to konieczne do wspierania projektu
badawczego i jego rezultatów. W odniesieniu do niniejszego projektu oznacza to, że:
o dane kontaktowe zebrane w celu przesłania linków do ankiety i voucherów
upominkowych zostaną zatrzymane przez firmę Ipsos MORI do dnia 31 lipca
2021 r. i nie zostaną przekazane nikomu poza pracownikami tej firmy;
o dane kontaktowe zebrane w celu zaproszenia respondentów do udziału w
przyszłych badaniach zostaną zatrzymane przez firmę Ipsos MORI do dnia
31 lipca 2021 r., tj. do momentu przekazania tych danych badaczom
Uniwersytetu w Manchesterze.
Informacje, przez jaki okres Uniwersytet w Manchesterze przechowuje dane
osobowe uzyskane od respondentów za ich zgodą, można znaleźć w Arkuszu
informacyjnym dla uczestników i Polityce prywatności Uniwersytetu.

Prawa respondentów
•

•

•
•
•
•

Respondent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w ograniczonym
okresie, w którym firma Ipsos MORI je przechowuje. Respondent może sprzeciwić się
przetwarzaniu jego odpowiedzi w ankiecie w dowolnym momencie przed
rozpoczęciem przetwarzania danych przez firmę Ipsos MORI w celu ich przekazania
Uniwersytetowi w Manchesterze 17 maja 2021 r.
Jeżeli respondent chce uzyskać informacje na temat jego danych osobowych, które
przechowuje Uniwersytet w Manchesterze, może się z nim skontaktować,
korzystając z poniższych danych kontaktowych.
Udział w tej ankiecie jest całkowicie dobrowolny, a odpowiedzi udzielane są za zgodą
respondenta. Respondent ma prawo do wycofania zgody.
Ma również prawo do korekty posiadanych przez nas niepoprawnych lub
nieaktualnych danych osobowych odnoszących się do niego.
Jeśli respondent pragnie skorzystać ze swoich praw, powinien skontaktować się z
nami pod adresem Ipsos MORI podanym poniżej.
Jeśli respondent ma jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu, w jaki przetworzyliśmy
jego dane osobowe, może złożyć skargę w Information Commissioner’s Office (ICO,
Biuro Komisarza ds. Ochrony Danych w Zjednoczonym Królestwie). Informacje
dotyczące kontaktu z komisarzem ds. informacji można znaleźć pod adresem
https://ico.org.uk/global/contact-us/ lub wysłać e-mail na adres:
casework@ico.org.uk.

Gdzie będą przechowywane i przetwarzane dane osobowe respondentów?
•

Wszelkie dane osobowe zebrane od respondentów i wykorzystywane w ramach
niniejszej ankiety będą przechowywane i przetwarzane w Zjednoczonym Królestwie
oraz Unii Europejskiej.

W jaki sposób respondent może skontaktować się z firmą Ipsos MORI i
Uniwersytetem w Manchesterze w sprawie niniejszego badania i/lub swoich
danych osobowych?
• Dane kontaktowe firmy Ipsos MORI:
E-mail:

compliance@ipsos.com z tematem wiadomości „20-089809-01 CoDE
University of Manchester EVENS survey”
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• Kontakt z Uniwersytetem w Manchesterze:
E-mail: dataprotection@manchester.ac.uk
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