Ipsos MORI Gizlilik Politikası
Bu Ipsos MORI Anketi ve kişisel verileriniz
•
•

•

Manchester Üniversitesi Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketi: Kriz zamanında etnik ve dini
azınlıkların yaşamlarının belgelenmesi (20-089809-01).
Bu Gizlilik Bildirimi, kim olduğumuzu, topladığımız kişisel verileri, bunları nasıl
kullandığımızı, kimlerle paylaştığımızı ve yasal haklarınızı açıklamaktadır. Hem
katılımcı bulmaya yönelik kısa anketi hem de uzun ana anketi kapsamaktadır.
Paylaşmaya izin verdiğiniz herhangi bir kişisel veriyi ele alma biçimlerine ilişkin
detaylar için lütfen Manchester Üniversitesi katılım bilgi formuna ve gizlilik
politikasına göz atın. Bu bilgiler, anket yardım sayfamızda bulunabilir:
evenssurveyinfo@ipsos-mori.com. Anketi telefon aracılığıyla tamamlıyorsanız,
ankete katılmadan önce bilgilerin yüksek sesle okunmasını talep edebilirsiniz.

Ipsos MORI hakkında
•

Market & Opinion Research International Limited, yaygın olarak "Ipsos MORI" olarak
bilinen ve Birleşik Krallık'ta bulunan uzman bir araştırma kuruluşudur. Ipsos MORI,
Ipsos küresel şirketler grubunun bir parçasıdır ve Pazar Araştırmaları Derneğinin
(MRS) bir üyesidir. Buna bağlı olarak Pazar Araştırmaları Derneğinin Davranış
Kurallarına ve ilgili yönetmelik ile yönergelerine bağlı hareket ederiz.

Manchester Üniversitesi Hakkında
•

Manchester Üniversitesi 1824 yılında kurulmuştur ve Britanya'nın tek yerleşkeli en
büyük üniversitesidir. Çok sayıda eğitim programı ve seçenek sunmasının yanı sıra
Üniversite, kamu düzenini bilgilendirmek için ulusal ve uluslararası birçok araştırma
programı sunmaktadır.

Ipsos MORI ve Manchester Üniversitesinin kişisel verilerinizin işlenmesi için
sahip olduğu yasal dayanak nedir?
•

Ipsos MORI ve Manchester Üniversitesi ("müşteri"), kişisel verilerinizi işleyebilmek
için bir yasal dayanağa ihtiyaç duymaktadır.
o Ipsos MORI'nin veri işlemeye yönelik yasal dayanağı, bu araştırma anketine
katılma ve kişisel verilerinizi müşteriye aktarma izninizdir. Herhangi bir
zamanda izninizi geri çekmek isterseniz lütfen "Haklarınız" ile ilgili bilgilerin
yer aldığı aşağıdaki bölüme bakın.
o Manchester Üniversitesinin verilerinizi işlemeye yönelik yasal dayanağı kamu
yararıdır (GDPR Madde 6). Bu, sonuçların araştırmacılar tarafından toplum
lehine değişiklikler yapmaya yardımcı olması için kanıt oluşturmakta
kullanılacağı anlamına gelmektedir.

Ipsos MORI, verdiğiniz anket yanıtları da dâhil, kişisel verileri nasıl
kullanacak?
•

•

•

•

Öncelikle Ipsos MORI, bu Gizlilik Bildirimi uyarınca kişisel verilerinizi ve yanıtlarınızı
büyük bir gizlilik içinde saklayacaktır ve izin vermeniz halinde kimliğiniz sadece
Manchester Üniversitesi ile paylaşılacaktır (ana anketin sonunda bu izni verip
vermediğiniz sorulacaktır). Bu durumun tek istisnası, telefon görüşmesi esnasında
veya bize gönderdiğiniz e-posta aracılığıyla kendinize veya başkalarına zarar vermeyi
düşündüğünüzü belirten bilgiler paylaşmanızdır; bu durum sizinle tartışılacak olup,
polis, ambulans veya sosyal hizmetler ile iletişime geçmek gibi ek bir eylemde
bulunulması gerekebilir.
Hem katılımcı bulma anketi hem de ana ankete yanıt vermek tamamen gönüllülük
esasına dayanmakta olup tüm cevaplar sizin onayınızla verilir ve istediğiniz zaman
izninizi geri çekme hakkına sahipsiniz.
Katılımcı bulma anketi:
o Katılımcı bulma anketinin başlangıcında size, şu kişisel verileri sunmaya izin
verip vermediğiniz sorulacaktır: yaş, cinsiyet, konum, etnik köken ve din. Bu
veriler sadece araştırma amaçları için kullanılacaktır ve Ipsos MORI ile
Manchester Üniversitesi dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.
o İnternet üzerinden katılıyorsanız ve ana ankete devam etmeye uygunsanız,
sizin de izninizle, size anket bağlantıları göndermek için e-posta adresi
isteyeceğiz. Bu soruda sunacağınız iletişim bilgileriniz sadece bu amaçla
kullanılacak olup Ipsos MORI dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.
Ana anket:
o Ana anketin başlangıcında size tekrar şu kişisel bilgileri sunmaya izin verip
vermediğiniz sorulacaktır: cinsiyet, yaş, etnik köken, din, medeni durum,
cinsel yönelim, doğum yeri ve posta kodu. Ana anketin sonlarına doğru
sizden, izninizi alarak, Manchester Üniversitesindeki araştırmacılar için
iletişim bilgilerinizi isteyeceğiz, böylece ilgili araştırmacılar e-posta, posta veya
kısa mesaj yoluyla sizi gelecekteki çalışmalara katılmaya davet edebilirler.
Anket yanıtlarınız ve iletişim bilgileriniz sadece araştırma amaçları için
kullanılacaktır ve Ipsos MORI ve Manchester Üniversitesi dışında kimseyle
paylaşılmayacaktır.
o Anketin sonunda, teşekkürlerimizi sunmak amacıyla size bir hediye kuponu
gönderebilmek için iletişim bilgilerinizi isteyeceğiz. Bu soruda sunacağınız
iletişim bilgileriniz sadece bu amaçla kullanılacak olup Ipsos MORI dışında
kimseyle paylaşılmayacaktır.
o Katılımcı bulma anketine katılmadıysanız, arkadaşlarınız ve aileniz için size
referans anket bağlantıları göndermek amacıyla e-posta adresi isteyebiliriz.
Bu soruda sunacağınız iletişim bilgileriniz sadece bu amaçla kullanılacak olup
Ipsos MORI dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.

Ipsos MORI kişisel bilgilerimin güvende olmasını nasıl sağlayacak?
•

•

•

Ipsos MORI, bilgi güvenliği sorumluluklarını ciddiye alır ve bilgilerinizin kaybolması,
çalınması veya kötü amaçlı kullanılmasına karşı korunması için çeşitli tedbirler alır.
Bu konuda uygulanan güvenlik tedbirleri arasında ofislerin uygun fiziksel güvenliği ve
bilgisayar sistemlerine kontrollü ve sınırlı erişim yer almaktadır.
İletişim bilgileriniz ve kişisel yanıtlarınız, kendi güvenli şifrelenmiş veri
sunucularımızda ayrı ayrı saklanacaktır ve bu bilgilere Ipsos MORI'de sadece adı
belirtilen araştırmacılar verilerinize erişebilecektir.
Ipsos MORI, bilgi güvenliği kontrolleri ile çalışma uygulamalarını düzenli olarak kurum
içi ve kurum dışı denetimlere tabii tutmaktadır ve Bilgi Güvenliği konusunda
Uluslararası ISO 27001 Standardı ile akredite edilmiştir.

Ipsos MORI kişisel verilerimi ve kimliğimle ilişkilendirilebilir yanıtlarımı ne
kadar süre boyunca saklayacak?
•

•

Ipsos MORI kişisel verilerinizi sadece araştırma projesi ve bulgularının desteklenmesi
için gerekli olduğu süre boyunca sizinle ilişkilendirilebilecek şekilde saklayacaktır. Bu
proje için bunun anlamı şunlardır:
o Anket bağlantıları ve hediye kuponları göndermek amacıyla toplanan iletişim
bilgileri, Ipsos MORI tarafından sadece 31 Temmuz 2021 tarihine kadar
saklanacaktır ve Ipsos MORI dışında kimseyle paylaşılmayacaktır.
o Sizi gelecekteki araştırmalara katılmaya davet etmek amacıyla toplanan
iletişim bilgileri, veriler Manchester Üniversitesindeki araştırmacılara
aktarıldıktan sonra Ipsos MORI tarafından sadece 31 Temmuz 2021 tarihine
kadar saklanacaktır.
Paylaşmaya izin verdiğiniz herhangi bir kişisel verinin ne kadar süre boyunca
saklanacağına ilişkin detaylar için lütfen Manchester Üniversitesi katılım bilgi
formuna ve gizlilik politikasına göz atın.

Haklarınız.
•

•
•
•
•

Kişisel verilerinize Ipsos MORI'nin bunları elinde bulundurduğu sınırlı süre içinde
erişme hakkınız bulunmaktadır. Ankette verdiğiniz yanıtların işlenmesine, 17 Mayıs
2021'de verilerin Ipsos MORI tarafından Manchester Üniversitesine teslim edilmek
üzere işlenmesinden önce istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
Hakkınızda topladıkları verilerle ilgili olarak Manchester Üniversitesi ile iletişim
kurmak isterseniz iletişim bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.
Bu ankete yanıt vermek tamamen gönüllük esasına dayanmaktadır ve sizin onayınıza
bağlıdır. İzninizi geri çekme hakkına sahipsiniz.
Ayrıca elimizde bulunabilecek, tarafınıza ait her tür hatalı veya güncelliğini yitirmiş
kişisel veriyi düzeltme hakkına da sahipsiniz.
Bu haklarınızı kullanmak istemeniz halinde lütfen aşağıdaki Ipsos MORI iletişim
bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

•

Kişisel verilerinizi işleme usulümüze ilişkin herhangi bir kaygınız olması halinde, Bilgi
Genel Sekreterliğine (ICO) şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz. Bilgi Genel
Sekreterliği ile nasıl iletişime geçileceği konusundaki bilgileri
https://ico.org.uk/global/contact-us/ adresinde bulabilir veya casework@ico.org.uk
adresine e-posta göndererek şikâyetinizi bildirebilirsiniz.

Kişisel verilerim nerede tutulacak ve işlenecek?
•

Bu anket için toplanan ve kullanılan tüm kişisel verileriniz Birleşik Krallık ve Avrupa
Birliği'nde saklanacak ve işlenecektir.

Bu anket ve/veya kişisel verilerim ile ilgili olarak Ipsos MORI ve Manchester
Üniversitesi ile nasıl iletişime geçebilirim?
• Ipsos MORI İletişim Bilgileri:
E-posta:

compliance@ipsos.com E-postanın konu satırına "20-089809-01 CoDE
University of Manchester EVENS survey" yazın

Posta adresi:

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

• Manchester Üniversitesi İletişim Bilgileri:
E-posta: dataprotection@manchester.ac.uk

Posta:

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

