Warunki ankiety Evidence for Equality National Survey
(EVENS)
1. Ogólna akceptacja
Kontynuując wypełnianie ankiety Evidence for Equality National Survey (EVENS), potwierdza
Pan/Pani, że zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków, jak też wszelkich zasad określonych
w polityce prywatności zgodnie ze wskazaniami firmy MORI i Market Opinion Research International
Limited (Ipsos „MORI” lub „my”) oraz Uniwersytetu w Manchesterze. Zastrzegamy sobie prawo do
modyfikacji lub zmiany niniejszych Warunków.

2. Wymagania dla respondentów, którzy chcą otrzymać bon podarunkowy o
wartości 10 £ (zwany dalej „Motywacją”) w zamian za udział w badaniu:
•

•
•
•
•

•

Aby zakwalifikować się do otrzymania zachęty, respondent musi wypełnić w całości ankietę
główną EVENS (co powinno zająć około 30 minut). Wypełnienie samej ankiety rejestracyjnej
(która ma ustalić, czy respondent kwalifikuje się do udziału w ankiecie głównej, i której
wypełnienie zajmuje około 5 minut) nie uprawnia do otrzymania zachęty.
Zachęta przeznaczona jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia zamieszkałych w
Wielkiej Brytanii.
Firma Ipsos MORI zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania zachęt za uczestnictwo w
ankiecie, bez podawania przyczyny.
Udział w ankiecie jest dobrowolny i indywidualny. Nie można przenieść swojej zachęty na
inną osobę.
Respondent NIE będzie kwalifikował się do otrzymania żadnej zachęty zgodnie z niniejszymi
Warunkami, jeżeli:
o już wypełnił niniejszą ankietę. Ankiety wypełnione dwukrotnie przez tę samą osobę
zostaną odrzucone, a osoby, które je wypełniły, nie będą kwalifikować się do
otrzymania żadnych zachęt;
o jeżeli respondent poda nam fałszywe lub nieprecyzyjne informacje, nie będzie
kwalifikował się do otrzymania zachęty. Firma Ipsos MORI będzie podejmować
decyzje dotyczące przyznania zachęt wedle własnego uznania.
Respondenci mogą znaleźć polityki prywatności ankiety oraz więcej informacji dotyczących
niniejszego badania oraz sposobu korzystania przez nas z danych respondentów na stronie
pomocy ankiety EVENS: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com.

3. Odpowiedzialność
•

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Ipsos MORI nie ponosi odpowiedzialności za
żadne straty, koszty lub wydatki (w tym straty, koszty lub szkody pośrednie, wtórne lub
incydentalne) powstałe w jakikolwiek sposób, wynikające z uczestnictwa respondenta w
ankiecie lub wypełnienia przez niego ankiety zgodnie z niniejszymi Warunkami.

4. Zachęty
Zachęta za udział w niniejszej ankiecie przyznawana jest zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz
Regulaminem przyznawania zachęt organizacji Market Research Society (MRS), o którym
szczegółowe informacje można znaleźć tutaj:
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https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
202015.pdf ].

5. Linki do innych witryn internetowych
W niniejszej ankiecie mogą znaleźć się linki do innych witryn internetowych lub zasobów online.
Ponieważ firma Ipsos nie ma kontroli nad tego rodzaju witrynami i zasobami, nie bierze na siebie
żadnej odpowiedzialności za te witryny i zasoby. Firma Ipsos nie może zagwarantować dostępności
tego rodzaju zewnętrznych witryn lub zasobów ani nie wyraża swojej aprobaty dla jakichkolwiek
treści, reklam, produktów, plików cookie, tagów stron internetowych ani innych materiałów
umieszczonych w tego rodzaju witrynach lub zasobach lub w nich dostępnych.
Respondent uznaje i zgadza się, że firma Ipsos MORI – z zastrzeżeniem warunku trzeciego niniejszych
Warunków – nie ponosi bezpośrednio ani pośrednio odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub
straty wynikające lub rzekomo wynikające z użycia – lub powiązane z użyciem – dowolnych treści,
dóbr lub usług albo wynikające z polegania – lub powiązane z poleganiem – na dowolnych treściach,
dobrach lub usługach dostępnych w takich witrynach lub zasobach albo za ich pośrednictwem.

6. Prawo właściwe i właściwość sądów
Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa Anglii i Walii oraz wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i
Walii.

7. Kontakt z firmą Ipsos MORI
Możliwy jest kontakt z zespołem firmy Ipsos MORI pod adresem e-mail evenssurvey@IpsosMORI.com.
Z firmą można również skontaktować się, pisząc na adres:
EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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