 IMرازداری دی پالیسی
ایہہ  Ipsos MORIسروے تے تہاڈا ذاتی ڈیٹا
•
•

•

یونیورسٹی آف مانچسٹر برابری اتے ثبوت قومی سروے :بحران دے ویلے مذہبی تے نسلی اقلیتاں دی
حیاتیاں دی دستاویز بندی کرنا ()20-089809-01۔
رازداری دے ایس نوٹس وچ دسیا گیا اے کہ اسی کون آں ،جیہڑا ذاتی ڈیٹا اسی کٹھا کر دے آں ،اسی اوس
نوں کیس طرحاں ورتدے آں ،اسی ایس نوں کیس نال شیئر کر دے آں ،تے تہاڈے قانونی حقوق کی نیں۔ ایہہ
دونویں مختصر بھرتی سروے تے لمے مرکزی سروے دا احاطہ کردا اے۔
مہربانی کر کے مانچسٹر یونیورسٹی دے شریک ہون آلیاں لئی معلوماتی پرچے تے رازداری دی پالیسی نال
رجوع کرو ایہہ تفصیل جانن لئی کہ اوہ کسے وی ذاتی ڈیٹا نال کیویں نمٹن گے جیس ڈیٹا دا تسی اونہاں نال
سانجھا کرن دی رضامندی دیندے او۔ ایہہ معلومات ساڈی سروے وچ مدد دے صفحے اتے لبھی جا سکدی
اےevenssurveyinfo@ipsos-mori.com :۔ جے تسی ٹیلیفون دے اتے سروے مکمل کر رئے او ،فیر
تسی سروے وچ حصہ لین توں پہالں ایس معلومات نوں اپنے لئی پڑھ کے سنان دی درخواست کر سکدے
او۔

 Ipsos MORIدے بارے وچ
•

مارکیٹ اینڈ اوپینئن ریسرچ انٹرنیشنل لمیٹڈ یوکے (Market & Opinion Research International
 )Limitedوچ واقع تحقیق دی ماہر ایجنسی اے ،جیس نوں عام طور تے " "Ipsos MORIسدیا جاندا اے۔
 Ipsos MORI، Ipsosپوری دنیا دی کمپنیاں دے گروپ دا اک حصہ ،تے مارکیٹ ریسرچ سوسائٹی دا اک
رکن اے۔ ایس طرحاں اسی مارکیٹ ریسرچ سوسائٹی دے اخالق دے ضابطے تے ایس توں وابستہ
ضابطیاں تے ہدایتاں دی تعمیل کر دے آں۔

مانچسٹر یونیورسٹی دے بارے وچ
•

مانچسٹر یونیورسٹی نوں  1824وچ قائم کیتا گیا سی تے ایہہ برطانیہ دی سبھ توں وڈی واحد مقام یونیورسٹی
اے۔ ڈگری پروگراماں تے اختیارات دے بہت وڈے انتخاب دی پیشکش دے نال نال ،یونیورسٹی عوامی
پالیسی توں آگاہ کرن لئی قومی تے بین االقوامی حیثیت دے بہت سارے تحقیق پروگراماں دا انعقاد کر دی
اے۔

تہاڈے ذاتی ڈیٹا نوں پراسیس کرن لئی  Ipsos MORIتے مانچسٹر یونیورسٹی دی قانونی بنیاد
کی اے؟
•

 Ipsos MORIتے مانچسٹر یونیورسٹی ("کالئنٹ") نوں تہاڈے ذاتی ڈیٹا نوں پراسیس کرن لئی قانونی بنیاد
دی لوڑ ہوندی اے۔
 Ipsos MORI oدی پراسیس کرن دی قانونی بنیاد ایس تحقیق سروے وچ تہاڈی حصہ لین دی
رضامندی اے تے کالئنٹ نوں تہاڈا ذاتی ڈیٹا منتقل کرن دی تہاڈی رضامندی اے۔ جے تسی کسے
وی ویلے اپنی رضامندی واپس لینا چاہندے او ،تے مہربانی کر کے ’تہاڈے حقوق‘ دا احاطہ کرن
آال تھلے دتا ہویا حصہ ویکھو۔
 oمانچسٹر یونیورسٹی دی تہاڈے ڈیٹا نوں پراسیس دی قانونی بنیاد عوامی مفاد اے ( GDPRدا
آرٹیکل )6۔ ایس دا مطلب اے کہ نتیجیاں نوں معاشرے وچ بہتری دی تبدیلیاں الن وچ مدد کرن
دے ثبوت بنان لئی محققین ولوں ورتیا جاوے گا۔

 Ipsos MORIتہاڈے فراہم کیتے سروے دے جواباں سمیت کسے وی ذاتی ڈیٹا نوں کیس طرح
ورتے گی؟
•

•

•

•

پہلی گل اے کہ Ipsos MORI ،تہاڈے ذاتی ڈیٹا تے جواباں نوں ایس رازداری دے نوٹس دے مطابق سخت
اعتماد وچ رکھے گی تے جے تسی رضامندی دیندے او تے فیر تہانوں صرف مانچسٹر یونیورسٹی شناخت
کر سکے گی (تہاڈے کولوں پچھیا جاوے گا کہ کی تسی مرکزی سروے دے اخیر وچ ایہہ کرن توں
رضامند او)۔ ایس وچ واحد استث ٰنی صرف ایہہ اے کہ جے تسی کسی ٹیلیفون انٹرویو دے دوران یا ساڈے
میل باکس وچ ای میل گھل کے ایہہ جانکاری ظاہر کر دے او کہ تسی خود نوں یا دوجیاں نوں نقصان پہنچانا
چاہندے او؛ فیر ایس بارے وچ تہاڈے نال گل بات کیتی جاوے گی تے ہور کارروائی  -پولیس ،ایمبولینس یا
سماجی خدمات توں رابطہ کرنا  -کیتی جا سکدی اے۔
بھرتی سروے تے مرکزی سروے دونواں دا جواب دینا مکمل طور تے رضاکارانہ عمل اے تے کوئی وی
جواب تہاڈی رضامندی نال دتے جاندے نیں ،تے تہانوں کسے وی ویلے اپنی رضامندی واپس لین دا حق
حاصل اے۔
بھرتی سروے:
 oبھرتی سروے دے شروع وچ ،تہاڈے کولوں پچھیا جاوے گا کہ کی تسی ایس ذاتی ڈیٹا فراہم کرن
تے رضامند او :عمر ،جنس ،تھاں ،نسل تے مذہب۔ ایس ڈیٹا نوں صرف تحقیق دے مقاصد لئی
ورتیا جاوے گا تے  Ipsos MORIتے مانچسٹر یونیورسٹی توں باہر کسے نوں وی منتقل نئیں
کیتا جاوے گا۔
 oجے تسی آن الئن حصہ لے رئے او تے مرکزی سروے اتے جاری رکھن دے اہل او ،فیر اسی
تہاڈی اجازت/رضامندی نال ،تہانوں سروے دے لنکس گھلن لئی اک ای میل پتہ پچھاں گے۔ ایس
سوال لئی فراہم کیتی تہاڈی رابطے دی تفصیالں نوں صرف ایسی مقصد لئی ورتیا جاوے گا تے
 Ipsos MORIتوں عالوہ کسے ہور نال شیئر نئیں کیتا جاوے گا۔
مرکزی سروے:
 oمرکزی سروے دے شروع وچ ،تہاڈے کولوں تھلے دتے گئے ذاتی ڈیٹا فراہم کرن لئی ،تہاڈی
رضامندی فیر پچھی جاوے گی :جنس ،عمر ،نسل ،مذہب ،ازدواجی حیثیت ،صنفی رجحان ،جمن دا
ملک تے ڈاک دا کوڈ۔ مرکزی سروے دے اخیر دے نیڑے ،اسی تہاڈی اجازت/رضامندی نال،
رابطے دی تفصیالں دا وی پچھاں گے ایس توں مانچسٹر یونیورسٹی دے محققین ای میل ،ڈاک یا
ٹیکسٹ میسج دے ذریعے مستقبل دے مطالعیاں وچ حصہ لین لئی تہانوں دعوت دے سکدے نیں۔
تہاڈے سروے دے جواباں تے رابطے دی تفصیالں دونواں نوں صرف تحقیق دے مقصداں لئی
ورتیا جاوے گا تے ایس نوں  Ipsos MORIتے مانچسٹر یونیورسٹی دے عالوہ کسی ہور نوں
منتقل نئیں کیتا جاوے گا۔
 oسروے دے آخر وچ اسی رابطے دی تفصیالں پچھاں گے ایس توں اسی تہانوں شکریے دے طور
تے اک گفٹ واؤچر کارڈ وی گھل سکاں گے۔ ایس سوال لئی فراہم کیتی تہاڈی رابطے دی
تفصیالں نوں صرف ایسی مقصد لئی ورتیا جاوے گا تے  Ipsos MORIتوں عالوہ کسے ہور نال
شیئر نئیں کیتا جاوے گا۔
 oجے تسی بھرتی سروے وچ حصہ نئیں لیا ،فیر اسی تہاڈے دوستاں تے گھر آلیاں لئی تہاڈے توں
ریفرل سروے لنکس گھلن لئی میل پتہ وی پچھ سکدے آں۔ ایس سوال لئی فراہم کیتی تہاڈی رابطے
دی تفصیالں نوں صرف ایسی مقصد لئی ورتیا جاوے گا تے  Ipsos MORIتوں عالوہ کسے ہور
نال شیئر نئیں کیتا جاوے گا۔

 Ipsos MORIکیس طرح یقینی بناوے گی کہ ساڈی ذاتی معلومات محفوظ اے؟
•

 Ipsos MORIمعلومات دے تحفظ دی اپنی ذمہ واریاں نوں سنجیدگی نال لیندی اے تے تہاڈے معلومات
نوں نقصان ،چوری یا غلط ورتے جان توں محفوظ بنان نوں یقینی بنان لئی کئی احتیاطی تدبیراں دا اطالق
کر دی اے۔ حفاظتی تدبیراں وچ دفتراں دی مناسب فزیکل سیکیورٹی تے کمپیوٹر سسٹم تائیں کنٹرول کیتی
تے محدود رسائی شامل اے۔

•

•

تہاڈی رابطے دی تفصیالں تے انفرادی جواباں نوں ساڈے محفوظ انکرپٹڈ ڈیٹا سرورز نوں ورتدے ہوئیاں
علیحدہ طور تے اسٹور کیتا جاوے گا تے صرف  Ipsos MORIدے نامزد محققین نوں ہی تہاڈے ڈیٹا تائیں
رسائی حاصل ہو وے گی۔
 Ipsos MORIدے ایس دی معلومات سیکیورٹی کنٹرولز تے کام کرن دی پریکٹس دے باقاعدہ اندر دے
تے باہر دے آڈٹس ہوندے نیں تے ایس نوں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ فار انفارمیشن سیکیورٹی ISO 27001،توں
تسلیم کیتا گیا اے۔

 Ipsos MORIمیرے ذاتی ڈیٹا تے قابل شناخت جواباں نوں کیس طرح برقرار رکھے گی؟
•

•

 Ipsos MORIتہاڈے ذاتی ڈیٹا نوں صرف ایس طریقے توں برقرار رکھے گی کہ تہاڈی صرف اوس
ویلے تائیں شناخت کیتی جا سکدی اے جدوں تائیں تحقیق دا منصوبہ تے نتیجیاں دی مدد وچ اے کرنا
ضروری ہو وے گا۔ ایس پروجیکٹ لئی ،ایس دا مطلب اے کہ:
 oسروے دے لنکس تے گفٹ واؤچرز گھلن دے مقصد توں جمع کیتی گئی رابطے دی تفصیالں نوں
 Ipsos MORIصرف  31جوالئی  2021تائیں اپنے کول رکھے گی تے ایہہ  Ipsos MORIدے
عالوہ کسے ہور نوں منتقل نئیں کیتی جائے گی۔
 oتہانوں مستقبل دی تحقیق وچ حصہ لین دی دعوت دین دے مقصد توں جمع کیتی رابطے دی
تفصیالں نوں  ،Ipsos MORIڈیٹا مانچسٹر یونیورسٹی وچ محققین نوں منتقل کرن تائیں ،صرف
 31جوالئی  2021تائیں اپنے کول رکھے گی۔
مہربانی کر کے مانچسٹر یونیورسٹی دے شرکت کرن آلے لئی معلوماتی پرچے تے رازداری دی پالیسی
ویکھو ایہہ تفصیل جانن لئی کہ او کسے وی ذاتی ڈیٹا نوں کینا عرصہ اپنے کول رکھن گے جیس ڈیٹا دے
شیئر کرن دی تسی رضامندی دیندے او۔

تہاڈے حقوق۔
•

•
•
•
•
•

تہانوں محدود مدت وچ اپنے ذاتی ڈیٹا تائیں رسائی حاصل کرن دا حق حاصل اے ،جیس مدت وچ ایہہ
 Ipsos MORIکول موجود اے۔ تسی اپنے دتے گئے سروے دے جواباں نوں پراسیس کرن تے اعتراض
کر سکدے او پر ایہہ اعتراض  Ipsos MORIولوں  17مئی  2021نوں مانچسٹر یونیورسٹی نوں ڈیٹا فراہم
کرن لئی پراسیس کرن توں پہالں کسے وی ویلے کیتا جا سکدے اے۔
جے تسی مانچسٹر یونیورسٹی توں اونہاں کول موجود تہاڈے ڈیٹا دے بارے وچ رابطہ کرنا چاہندے او،
مہربانی کر کے اونہاں دی رابطے دی تفصیالں تھلے ویکھو۔
ایس سروے وچ جواب دینا مکمل طور تے رضاکارانہ اے تے ایہہ تہاڈی رضامندی نال کیتا جاندا اے۔
تہانوں اپنی رضامندی واپس لین دا حق حاصل اے۔
تہانوں اے وی حق حاصل اے کہ تسی ،ساڈے کول موجود اپنے متعلق کسے وی غلط یا پرانے ڈیٹا نوں
درست کرا سکدے او۔
جے تسی اپنے حقوق نوں ورتنا چاہندے او ،مہربانی کر کے تھلے دتی گئی  Ipsos MORIرابطے دی
تفصیالں دے ذریعے ساڈے نال رابطہ کرو۔
جے تہانوں تشویش اے کہ اسی تہاڈے ذاتی ڈیٹا نوں کیس طرح پراسیس کیتا اے ،تے فیر تہانوں یوکے دے
انفارمیشن کمشنرز آفس ( )ICOکول شکایت درج کران دا حق حاصل اے۔ تسی انفارمیشن کمشنر نال
 https://ico.org.uk/global/contact-us/اتے یا casework@ico.org.uk:نوں ای میل بھیج کے
انفارمیشن کمشنرز آفس توں رابطہ کرن دے طریقہ کار دے بارے وچ تفصیالں حاصل کر سکدے او۔

میرے ذاتی ڈیٹا نوں کتھے رکھیا تے پراسیس کیتا جاوے گا؟
ایس سروے لئی ورتے تے جمع کیتے گئے تہاڈے سارے ذاتی ڈیٹا نوں یوکے تے یورپی یونین وچ ذخیرہ
تے پراسیس کیتا جاوے گا۔

•

 تے مانچسٹر یونیورسٹیIpsos MORI یا اپنے ذاتی ڈیٹا دے بارے وچ/میں ایس سروے تے
توں کیس طرح رابطہ کر سکدا واں؟
: نال رابطہ کروIpsos MORI •
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