ایکویلٹ نیشنل رسوے ( )EVENSررسطاں ے
ی
ت ضابط
ایویڈینس فار
 .1عمویم قبولیت
ایکویلٹ نیشنل رسوے ( )EVENSنوں مکمل کرنا جاری رکھ ےک ،تیس تصدیق کر دے او کہ تیس ایناں ررسطاں ے
ی
ت
ایویڈینس فار
ے
ت ایس توں عالوہ کےس وی رازداری دے نوٹس دی الزیم تعمیل کرو ےک ،جہنوں  MORIے
ضابطیاں نال متفق ہو ے
ت مارکیٹ اوپینئن
ت تجویز/بیان کیتااے۔ ایس ایناں ررسطاں ے
یونیورسٹ ن
انٹنیشنل لمیٹڈ (" "Ipsos MORIیا "ایس") ے
ی
ریرسچ ی
ی
ت
مانچسٹ
ت
ضابطیاں اچ ترمیم یا تبدییل کرن دا حق محفوظ رکھدے آں۔

 .2ایس رسوے اچ حصہ لی لئ  10£ن واؤچر (بعد اچ "انسینٹیو یا ترغیب "دے ناں توں سدیا
:جاوے گا )وصول کرن دی اہلیت لئ صارف دے تقاض:
•

•
•
•
•

•

ً
الزما مرکزی  EVENSرسوے پورا مکمل کرنا ہووے گا (جیس اچ  30منٹ ن
لگن
ترغیباں دے اہل ہون لٹ ،تہانوں
ً
ے
ی
ن
نئئ ت ایس اچ تقریبا 5
تعئ کرے گا کہ یک تیس مرکزی رسوے دے اہل او یا ں
چائیدے)۔ رصف رجسٹیشن رسوے (ایہہ ں
ے
ے
نئئ ہوو ےک۔
منٹ لگن ےک) مکمل توں تیس ترغیب موصول کرن دے اہل ں
تائئ محدوداے۔
برطانیہ اچ مقیم 18 ،سال یا ایس توں ودھ عمر دے لوکاں ں
بغٹ رسوے اچ ررسکت لٹ ترغیباں نوں دین توں انکار کرن دا حق حاصل اے۔
 Ipsos MORIنوں کوئ وی کارن دےس ں
ے
نئئ کر سکدے او۔
رسوے اچ ررسکت مفت اے ت رصف تہاڈی ذات لٹ ےہ۔ تیس ترغیب نوں کےس ہور نوں منتقل ں
ے
ے
نئئ ہوو ےک ،ےج:
تیس ایناں ررسطاں ت ضابطیاں دے ہیٹھاں ترغیب وصول کرن دے اہل ں
 oتیس ایہہ رسوے پہالں مکمل کیتا یس۔ ڈوپلیکیٹ رسویاں نوں خارج کر دتا جاوے گا ے
ت رسوے دے ررسیک
ے
نئئ ہون ےک۔
کار کےس ترغیب دے اہل ں
ے
نئئ ہوو ےک۔ ایہ ں ن
تعئ کرنا
اہل
ے
د
کرن
وصول
ترغیب
تیس
او،
ے
دیند
ڈیٹا
غلط
 oےج تیس دھوکہ دین آال یا
ں
ے
ے
ے
 Ipsos MORIدی واحد ت مطلق صوابدیدیک ات اے۔
تیس  EVENSرسوے مدد دا صفحہ  www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.comمالحظہ کر ےک رسوے دی
ت ہور جانکاری لبھ سکدے او ے
ت ایس تحقیق ا ے
رازداری دی پالیسیاں ویکھ سکدے او ے
ت اے وی کہ تہاڈے فراہم ے
کیت
ڈیٹا نوں کیس طرح ورتیا جاوے گا۔

 .3ذمہ واری
•

دئ گٹ حد تائئ IpsosMORI ،ایناں ررسطاں ے
ت اجازت ے
قانوئ طور ے
ن
ت ضابطیاں دے ہیٹھاں کےس وی نقصان ،خرچ یا
ں
ے
ے
اخراجات (جیس اچ بالواسطہ ،نتیجہ ں ن
نئئ ہو وے یک ،جیہڑا
خٹ یا حادثائ نقصانات ،خرچ یا نرصر) دی ذمہ واری ں
ر
بھانویں کےس وی طرح توں تہاڈی ایس رسوے اچ رسکت یا رسوے نوں مکمل کرن توں ہویا ہووے۔

 .4ترغیباں
ت ضابطیاں ے
ایس رسوے لٹ ترغیباں نوں ایناں ررسائطاں ے
نن
ی
ریگولیشٹ
سوسائٹ ()MRS
ت ترغیباں دے انتظام لٹ مارکیٹ ریرسچ
دے مطابق فراہم کیتا گیااے ،ایس دی ہور تفصیالں ایتھوں لبھ سکدے او:
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
] 202015.pdf

 .5ہور ویب سائٹاں دے لنکس
رسوے دی ویب سائٹ دوجیاں ویب سائٹاں یا آن الئن ذرائع دے لنکس فراہم کر سکدی اے۔ چونکہ  Ipsosنوں ایس طرح دیاں
کنٹول حاصل نئئ اے ،ے
ت وسائل ا ے
سائٹاں ے
ت کوئ ی
ت  Ipsosایناں سائٹاں یا وسائل دی کوئ وی ذمہ واری یا جواب دیہ قبول
ں
ن
نئئ دے سکدی ،اور نہ ای
نئئ کر سکدی۔  Ipsosایس طرح دی ںبٹوئ سائٹاں یا وسائل دی
دستیائ دی ضمانت ں
ں
ے
 IpsosMORIایس طرح دی سائٹاں یا وسائل ا ے
ت یا ایناں توں دستیاب کےس وی مواد ،اشتہارات ،مصنوعات ،ں ن
کوکٹ ،ویب سائٹ
نئئ کر دی۔
ٹیگ یا ہور مواد دی توثیق ں
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ت اتفاق کر دے او کہ ایناں ررسطاں ے
تیس تسلیم ے
ت ضابطیاں دی ررسط  3توں ر
مرسوط  ،Ipsos MORIایس طرح دی کےس وی
ے
پہنچ نقصان یا ضیان یا
سائٹ یا ذریےع ات یا ایس دے ذریےع دستیاب کےس وی مواد ،شیواں یا خدمتاں دے استعمال یا انحصار توں ے
ے
نئئ ہو وے یک۔
ایس سبب یا ایس دے تعلق توں نقصان پہنچن دے الزام دی ،براہ راست یا بالواسطہ ،ذمہ وار یا جواب دہ ں

 .6رائج قانون ے
ت دائرہ اختیار
ت انگلینڈ ے
ت ویلز دے قانوناں دے تابع نئ ے
ت ضابےط انگلینڈ ے
ایہہ ررسطاں ے
ت ویلز دی عدالتاں دے خصویص دائرہ اختیار توں
ں
ر
مرسوط ںنئ۔

 Ipsos MORI .7رابطہ
تیس  Ipsos MORIٹیم توں  evenssurvey@Ipsos-MORI.comے
ت ای میل بھیج ےک رابطہ کر سکدے او۔
ت ،تیس ایس ے
متبادل طور ے
ت لکھ ےک وی اوناں توں رابطہ کر سکدے او۔
)EVENS Survey (20-089809-01
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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