Política de Privacidade da IM
Este inquérito da Ipsos MORI e os seus dados pessoais
•
•

•

Inquérito Nacional sobre a Igualdade da Universidade de Manchester: Documentar
as vidas das minorias religiosas e étnicas em tempos de crise (20-089809-01).
Esta Declaração de privacidade explica quem somos, os dados pessoais que
recolhemos, como os utilizamos, com quem os partilhamos e quais são os seus
direitos legais. A mesma abrange o breve inquérito de recrutamento e o inquérito
principal mais longo.
Consulte a ficha de informação do participante da Universidade de Manchester e a
política de privacidade, para obter detalhes sobre como serão tratados quaisquer
dados pessoais cuja partilha autorize. Estas informações encontram-se na nossa
página de ajuda com o inquérito: evenssurveyinfo@ipsos-mori.com. Se estiver a
responder ao inquérito por telefone, pode solicitar que as informações sejam lidas
antes de participar.

Acerca da Ipsos MORI
•

A Market & Opinion Research International Limited é uma agência de estudos de
mercado especializada, comummente conhecida por "Ipsos MORI". A Ipsos MORI faz
parte do grupo mundial de empresas Ipsos e é membro da Market Research Society.
Cumprimos, assim, o código de conduta da Market Research Society, bem como a
regulamentação e diretrizes associadas.

Sobre a Universidade de Manchester
•

A Universidade de Manchester foi estabelecida em 1824 e é a maior universidade
britânica com um único campus. Além de oferecer uma grande variedade de
programas de licenciatura e opções, a Universidade oferece diversos programas de
estudo com posição nacional e internacional, para informar a política pública.

Qual é o fundamento jurídico da Ipsos MORI e da Universidade de
Manchester para processar os seus dados pessoais?
•

A Ipsos MORI e a Universidade de Manchester precisam de um fundamento jurídico
para processar os seus dados pessoais.
o O fundamento jurídico da Ipsos MORI para o tratamento é o seu
consentimento à participação neste estudo de mercado e o seu
consentimento à transmissão dos seus dados pessoais ao cliente. Se, em
qualquer momento, pretender revogar o seu consentimento, consulte a
secção abaixo, que diz respeito a "Os seus direitos".
o O fundamento jurídico da Universidade de Manchester para processar os
seus dados é o interesse público (Artigo 6.º do RGPD). Isto significa que os
resultados serão utilizados pelos investigadores para produzirem evidências
para ajudar a melhorar a sociedade.

Como é que a Ipsos MORI vai utilizar os dados pessoais, incluindo as
respostas que fornecer ao inquérito?
•

•

•

•

Em primeiro lugar, a Ipsos MORI irá manter a total confidencialidade dos seus dados
pessoais e respostas, em conformidade com este Aviso de Privacidade, e apenas será
identificável perante a Universidade de Manchester se o consentir (no final do
inquérito, ser-lhe-á perguntado se está disponível para o fazer). A única exceção é se
revelar informações durante uma entrevista telefónica ou através do envio de um
email para a nossa caixa de correio de que pretende ferir-se a si próprio ou a outros;
tal será debatido consigo e poderão ser necessárias outras medidas (como contactar
a polícia, uma ambulância ou os serviços sociais).
A resposta ao inquérito de recrutamento e ao inquérito principal são totalmente
voluntários e quaisquer respostas são dadas com o seu consentimento, tendo o
direito de revogar o seu consentimento em qualquer momento.
Inquérito de recrutamento:
o No início do inquérito de recrutamento, ser-lhe-á perguntado se consente
fornecer os seguintes dados pessoais: idade, género, localização, etnia e
religião. Estes dados serão utilizados apenas para efeitos de investigação e
não serão transferidos para ninguém externo à Ipsos MORI e à Universidade
de Manchester.
o Se estiver a participar online e for elegível para avançar para o inquérito
principal, iremos pedir-lhe, com a sua permissão/consentimento, um
endereço de email para lhe enviar as ligações para o inquérito. Os seus dados
de contacto fornecidos nesta pergunta apenas serão utilizados para este
efeito e não serão partilhados com ninguém externo à Ipsos MORI.
Inquérito principal:
o No início do inquérito principal, ser-lhe-á pedido novamente o seu
consentimento para fornecer os seguintes dados pessoais: género, idade,
etnia, religião, estado civil, orientação sexual, país de nascimento e código
postal. No final do inquérito principal, iremos pedir-lhe, com a sua
permissão/consentimento, dados de contacto, para que os investigadores da
Universidade de Manchester possam convidá-lo a participar em estudos
futuros por email, correio ou mensagem de texto. As respostas do seu
inquérito e os dados de contacto serão utilizados apenas para efeitos de
investigação e não serão transferidos para ninguém externo à Ipsos MORI e à
Universidade de Manchester.
o No final do inquérito, iremos pedir-lhe dados de contacto para que possamos
enviar-lhe um cartão com um vale de oferta, como agradecimento. Os seus
dados de contacto fornecidos nesta pergunta apenas serão utilizados para
este efeito e não serão partilhados com ninguém externo à Ipsos MORI.
o Se não tiver participado no inquérito de recrutamento, poderemos também
pedir-lhe um endereço de email para lhe enviar ligações de encaminhamento
para os seus amigos e familiares. Os seus dados de contacto fornecidos nesta

pergunta apenas serão utilizados para este efeito e não serão partilhados
com ninguém externo à Ipsos MORI.

De que forma a Ipsos MORI garante que os meus dados pessoais estão
seguros?
•

•

•

A Ipsos MORI leva a sério as suas responsabilidades sobre segurança da informação e
aplica várias precauções para garantir que os seus dados estão protegidos contra
perda, roubo ou utilização indevida. As precauções de segurança incluem a
segurança física adequada dos escritórios e o acesso controlado e limitado aos
sistemas informáticos.
Os seus dados de contacto e respostas individuais serão guardados separadamente
utilizando os nossos servidores de dados encriptados, e apenas determinados
investigadores da Ipsos MORI têm acesso aos seus dados.
A Ipsos MORI tem auditorias internas e externas regulares dos seus controlos de
segurança de informação e práticas de trabalho e tem acreditação pela Norma
Internacional de Segurança de Informações, ISO 27001.

Durante quanto tempo irá a Ipsos MORI reter os meus dados pessoais e
respostas identificáveis?
•

•

A Ipsos MORI apenas irá reter os seus dados pessoais de uma forma que o possa
identificar enquanto for necessário para apoiar o projeto e as conclusões da
investigação. Para este projeto, tal significa:
o Os dados de contacto recolhidos para efeitos do envio das ligações para o
inquérito apenas serão retidos pela Ipsos MORI até 31 de julho de 2021 e não
serão transferidos para ninguém externo à Ipsos MORI.
o Os dados de contacto recolhidos para o convidar a participar em estudos
futuros apenas serão retidos pela Ipsos MORI até 31 de julho de 2021 depois
de os dados terem sido transferidos para os investigadores da Universidade
de Manchester.
Consulte a ficha de informação do participante da Universidade de Manchester e a
política de privacidade, para obter detalhes sobre como serão retidos quaisquer
dados pessoais cuja partilha autorize.

Os seus direitos.
•

•

Tem o direito de aceder aos seus dados pessoais dentro do período limitado em que
a Ipsos MORI os detém. Pode opor-se ao processamento das respostas que fornecer
no inquérito em qualquer momento antes de estes serem processados para entrega
pela Ipsos MORI à Universidade de Manchester a 17 de maio de 2021.
Se pretender contactar a Universidade de Manchester sobre os dados que detém
sobre si, consulte os respetivos detalhes de contacto abaixo.

•
•
•
•

O fornecimento de respostas a este inquérito é inteiramente voluntário e é, assim,
feito com o seu consentimento. Tem o direito de revogar o seu consentimento.
Tem ainda o direito de retificar quaisquer dados pessoais incorretos ou
desatualizados sobre si, os quais possamos manter.
Se pretender exercer os seus direitos, contacte-nos através do endereço da Ipsos
MORI abaixo.
Caso tenha dúvidas sobre como processamos os seus dados pessoais, tem o direito
de apresentar uma reclamação junto do Information Commissioner's Office (ICO).
Pode encontrar informações sobre como contactar o Gabinete do Comissário de
Informações do Reino Unido em https://ico.org.uk/global/contact-us/ ou enviar um
e-mail para: casework@ico.org.uk.

Onde serão armazenados e processados os meus dados pessoais?
•

Todos os seus dados pessoais utilizados e recolhidos para este inquérito serão
guardados e processados no Reino Unido e na União Europeia.

Como posso contactar a Ipsos MORI e a Universidade de Manchester sobre
este inquérito e/ou os meus dados pessoais?
• Contactar a Ipsos MORI:
Email:

compliance@ipsos.com com 20-089809-01 CoDE University of
Manchester EVENS survey na linha de assunto do email

Correio:

20-089809-01 CoDE University of Manchester EVENS survey
Data Protection Officer
Compliance Department
Market and Opinion Research International Limited
3 Thomas More Square
Londres E1W 1YW
Reino Unido

• Contacto da Universidade de Manchester:
Email: dataprotection@manchester.ac.uk
Correio:

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

