Termos e Condições do Inquérito Nacional Evidências de
Igualdade (EVENS, Evidence for Equality National Survey)
1. Aceitação Geral
Ao continuar a responder ao Inquérito Nacional Evidências de Igualdade (EVENS, Evidence for
Equality National Survey), confirma que aceita cumprir estes Termos e Condições em conjunto com
qualquer aviso de privacidade, conforme indicado pela MORI e pela Market Opinion Research
International Limited (“Ipsos MORI” ou “Nós”) e a Universidade de Manchester. Reservamo-nos o
direito de efetuar alterações a estes Termos e Condições.

2. Requisitos de elegibilidade do usuário para receber um voucher de £ 10
(doravante denominado "incentivo") para participar desta pesquisa:
•

•
•
•
•

•

Para ser elegível para o incentivo, deve preencher na totalidade o inquérito EVENS principal
(o que deverá demorar cerca de 30 minutos). Preencher apenas o inquérito de registo (que
irá determinar se é elegível para o inquérito principal e demora cerca de 5 minutos) não o
qualifica a receber o incentivo.
Está limitado a pessoas com idade igual ou superior a 18 anos, residentes na Grã-Bretanha.
A Ipsos MORI reserva-se o direito de recusar entregar incentivos pela participação no
inquérito sem ter de declarar o motivo.
A participação no inquérito é livre e pessoal. Não poderá transferir o incentivo para outra
pessoa.
NÃO será elegível para receber qualquer incentivo ao abrigo destes Termos e Condições se:
o Já tiver respondido ao inquérito. Os inquéritos duplicados serão excluídos e os
participantes não serão elegíveis para quaisquer incentivos.
o Caso forneça dados fraudulentos ou incorretos, não será elegível para receber o
incentivo. Tal é determinado a critério exclusivo e absoluto da Ipsos MORI.
Poderá consultar as políticas de privacidade do inquérito e obter mais informações sobre
este estudo e sobre como os dados que fornecer serão utilizados visitando a página de ajuda
do inquérito EVENS: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com

3. Responsabilidade
•

Na medida do permitido por lei, a Ipsos MORI não se responsabiliza por quaisquer perdas,
custos ou despesas (incluindo perdas, custos ou despesas diretos, consequenciais ou
incidentais) decorrentes ou provocadas pela sua participação ou preenchimento do
inquérito, ao abrigo destes Termos e Condições.

4. Incentivos
O incentivo para este inquérito é fornecido em conformidade com estes Termos e Condições e os
Regulamentos da Sociedade de Estudos de Mercado (MRS, Market Research Society) para a
administração de incentivos, com mais detalhes disponíveis aqui:
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
202015.pdf ]
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5. Ligações a outros sítios Web
O sítio Web do inquérito poderá fornecer ligações a outros sítios Web ou recursos online. Uma vez
que a Ipsos não tem qualquer controlo sobre estes sítios e recursos, não pode aceitar qualquer
responsabilidade por estes. A Ipsos não pode garantir a disponibilidade desses sítios ou recursos
externos, nem aprova qualquer conteúdo, publicidade, produtos, cookies, tags de sítios Web ou
outros materiais desses sítios ou recursos, ou neles disponíveis.
Reconhece e concorda que a Ipsos MORI, sujeito à condição 3.ª destes Termos e Condições, não se
responsabiliza, direta ou indiretamente, por quaisquer danos ou perdas provocados ou
alegadamente provocados pela utilização ou confiança em tal conteúdo, produtos ou serviços
disponíveis em tal sítio ou recurso, ou em articulação com estes.

6. Legislação Vigente e Jurisdição
Estes Termos e Condições regem-se pela legislação de Inglaterra e País de Gales, e estão sujeitos à
jurisdição exclusiva dos tribunais de Inglaterra e do País de Gales.

7. Contacto da Ipsos MORI
É possível contactar a equipa da Ipsos MORI enviando um email para evenssurvey@Ipsos-MORI.com
Em alternativa, também é possível contactá-la por correio para:
EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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