Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketi (EVENS) Hüküm ve Koşulları
1. Genel Kabul
Eşitlik Kanıtı Ulusal Anketine (EVENS) katılmaya devam ederek, MORI ve Market Opinion Research
International Limited (“Ipsos MORI” veya “Biz”) ile Manchester Üniversitesi tarafından önerilen
herhangi bir gizlilik bildiriminin yanı sıra bu Hüküm ve Koşullara uyma zorunluluğunu kabul ettiğinizi
onaylamaktasınız. Bu Hüküm ve Koşulları düzenleme veya değiştirme hakkımız saklıdır.

2. Bu ankete katılım için 10 £ değerinde bir hediye kuponu (bundan sonra
"ödül" olarak anılacaktır) almaya uygunluk için Kullanıcı Gereksinimleri:
•

•
•
•
•

•

Ödülü almaya uygun olmak için, tüm ana EVENS anketini tamamlamalısınız (yaklaşık 30
dakika sürecektir). Sadece kayıt anketini tamamlayarak (kayıt anketi, ana ankete uygun olup
olmadığınızı belirleyecek ve yaklaşık 5 dakika sürecektir) ödülü almaya hak kazanmazsınız.
Anket, 18 yaşında veya daha büyük olan ve Büyük Britanya'da ikamet eden kişilerle sınırlıdır.
Ipsos MORI, herhangi bir sebep belirtmeksizin ankete katılım ödüllerini vermeyi reddetme
hakkını saklı tutar.
Anket katılımı ücretsizdir ve size özeldir. Ödülü başkasına devredemezsiniz.
Bu Hüküm ve Koşullar uyarınca aşağıdaki durumlarda herhangi bir ödül ALAMAZSINIZ:
o Bu anketi daha önce tamamlamış olmanız. Mükerrer anketler hariç tutulacak ve
anket katılımcıları herhangi bir ödüle hak kazanamayacaktır.
o Sahte veya yanlış veri sunmanız durumunda, herhangi bir ödül almaya hak
kazanamayacaksınız. Bu tür bir karar, Ipsos MORI'nin yegâne ve mutlak
takdirindedir.
EVENS anket yardım sayfasını ziyaret ederek anket gizlilik politikalarına göz atabilir, bu
araştırmaya ve sunduğunuz verilerin nasıl kullanılacağına yönelik daha fazla bilgiye
ulaşabilirsiniz: www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com

3. Yükümlülük
•

Yasaların izin verdiği ölçüde Ipsos MORI, bu Hüküm ve Koşullar uyarınca ankete katılım veya
anketin tamamlanması nedeniyle veya bunlardan doğan herhangi bir kayıp, masraf veya
giderden (dolaylı, sonuçsal veya tesadüfi kayıplar, masraflar veya giderler dâhil) sorumlu
olmayacaktır.

4. Ödüller
Bu anketteki ödül, bu Hüküm ve Koşullara ve ödüllerin idare edilmesine yönelik Pazar Araştırma
Derneği (MRS) Yönetmeliklerine göre verilmektedir, daha fazla bilgiye şu bağlantıdan ulaşılabilir:
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
202015.pdf ]

5. Diğer İnternet sitelerine bağlantılar
Anket İnternet sitesi başka İnternet sitelerine veya çevrim içi kaynaklara yönelik bağlantılar sunabilir.
Bu tür siteler ve kaynaklar üzerinde Ipsos'un herhangi bir kontrolü bulunmadığından, Ipsos bu site
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veya kaynaklara yönelik herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez. Ipsos bu tür harici
sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğini garanti edemez ve bu tür site veya kaynaklarda yer alan
veya kullanılabilir olan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü, tanımlama bilgisini (çerezi), İnternet sitesi
etiketini veya diğer materyalleri onaylayamaz.
Bu Hüküm ve Koşullarda yer alan 3. maddeye bağlı olarak Ipsos MORI'nin, bu tür site veya
kaynaklarda yer alan veya bunlar aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin, ürünün veya hizmetin
kullanımı veya bunların esas alınması ile ilişkili olarak veya nedeniyle ya da bunlardan kaynaklandığı
iddiasıyla herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü
olmayacağını anlamakta ve kabul etmektesiniz.

6. Geçerli Kanunlar ve Yargılama Yetkisi
Bu Hüküm ve Koşullar, İngiltere ve Galler yasalarınca yönetilmektedir ve sadece İngiltere ve Galler
mahkemelerinin yargılama yetkisine tabidir.

7. Ipsos MORI ile İletişim
evenssurvey@Ipsos-MORI.com adresine e-posta göndererek Ipsos MORI ekibiyle iletişime
geçebilirsiniz.
Alternatif olarak, aşağıdaki adrese posta göndererek de iletişime geçebilirsiniz:
EVENS Survey (20-089809-01)
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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