ی
ایکوئلٹ نشینل رسوے ( )EVENSیک ررسائط و ضوابط
ایویڈینس فار
 .1عمویم قبولیت
ایکوئلٹ نشینل رسوے ( )EVENSرسوے کو جاری رکھ کر آپ اس بات یک تصدیق ے
ی
کرت ںہی کہ آپ تمام متعلقہ
ایویڈینس فار
ی
ی
ن
ررسائط و ضوابط ےک عالوہ  MORIاور مارکیٹ اوپینی ریرسچ انٹنیشنل لمیٹڈ (“اپسوس موری” یا “ہم”) اور یونیورسٹ آف
ے
ی
ن
می
مانچسٹ یک جانب ےس جاری کردہ ہر قسم ےک رازداری ےک
نوٹرس یک بیھ الزیم طور پر پابندی کریں ےک۔ ان ررسائط و ضوابط ں
ترمیم و تبدییل کا حق ہمارے پاس محفوظ ےہ۔

ے میے رشکت کرنے پر ٔ 10£
ئ گا)
واوچر (اس ےک بعد جس کو 'ترغیےب 'کہا جا ے
 .2اس شو ے
ر
ط برانے صارفے:
حاصل کرنے یک اہلےیت و شائ ے
•

•
•
•
•

•

ُ
ً
تقریبا  30منٹ کا
اس ترغیب ےک حصول ےک ںلی آپ کو  EVENSمرکزی رسوے کو کیل طور پر مکمل کرنا ہو گا (جس پر
ے
ی
رجسٹیشن رسوے (جس ےس رصف اس بات کا ں ن
تعی کیا جائ گا کہ آیا آپ مرکزی رسوے ےک ںلی اہل
وقت لگ گا)۔ رصف
ے
ے
ن
ن
ً
نہی ہوں ےک۔
نہی اور اس پر
لگی ےک) مکمل کرت پر آپ یہ ترغیب حاصل کرت ےک ںلی اہل ں
تقریبا  5منٹ ں
ںہی یا ں
می رہائش پذیر افراد تک محدود ےہ۔
یہ  18سال یا اس ےس زیادہ عمر ےک یوےک ں
ن
ن
ن
ر
می رسکت کرت پر د ےئ جائ وایل ترغیبات ےس انکار کرت کا حق
اپسوس موری ےک پاس کوئ وجہ بتائ ں
بغٹ رسوے ں
محفوظ ےہ۔
نہی کر
می ررسکت کرنا مفت اور آپ یک ذات تک محدود ےہ۔ آپ ترغیب کو دیگر کیس بیھ شخص کو منتقل ں
رسوے ں
ے
سکی۔
ے
ن
نہی ہوں ےک ،اگر:
ان ررسائط و ضوابط ےک تحت آپ کوئ بیھ ترغیب حاصل کرت ےک اہل ں
ن
ن
کی جائ واےل رسوے کو خارج کر دیا جائ گا
 oآپ ئ یہ رسوے پہےل یہ مکمل کر لیا ہو۔ ےایک ےس زیادہ مرتبہ ں
نہی مےل یک۔
اور ررسکت کنندگان کو کوئ ترغیب ں
ن
ے
 oاگر آپ دھوےک پر ن
نہی
مبٹ یا غلط ڈیٹا فراہم کرت ںہی ،تو آپ کوئ بیھ ترغیب حاصل کرت ےک ںلی اہل ں
ے
ُ
ن
تعی کرنا اپسوس موری یک کیل صوابدید پر ہو گا۔
ہوں ےک۔ اس بات کا ں
آپ  EVENSرسوے یک ہیلپ ےک صفےح www.evenssurveyinfo.ipsos-mori.com :پر جا کر رسوے یک رازداری
سکی ںہی اور اس تحقیق ےک حواےل ےس مزید معلومات حاصل کر ے
یک پالیسیاں مالحظہ کر ے
سکی ںہی اور یہ کہ آپ ےک
فراہم کردہ ڈیٹا کو کیےس استعمال کیا جائ گا۔

 .3ذمہ داری
•

ً
جہاں تک قانون اجازت دیتا ہوِ ،اپسوس موری کیس قسم ےک نقصان ،الگت یا اخراجات (بشمول بالواسطہ ،نتیجتا یا
ے
ے
نہی ہو یک ،جو ان ررسائط وضوابط ےک تحت آپ یک
حادثائ نقصانات ،اخراجات یا نقصانات) ےک ںلی ہر گز ذمہ دار ں
ن
ررسکت یا رسوے مکمل کرت ےک دوران الگو ہو ے
سکی ہوں۔

 .4ترغیبات
ی
سوسائٹ ( )MRSیک جانب ےس وضع
می مارکیٹ ریرسچ
اس رسوے ےک ںلی ترغیب ان ررسائط وضوابط اور ترغیبات ےک بارے ں
ے
ے
سکٹ ںہی:
می مزید تفصیالت یہاں ےس حاصل یک جا
کی جائ ںہی ،جن ےک بارے ں
کردہ ضوابط ےک تحت فراہم ں
https://www.mrs.org.uk/pdf/Regulations%20for%20Incentives%20and%20Prize%20Draws%20July%
] 202015.pdf

می لنکس
 .5دیگر ویب سائیٹس ےک بارے ں
می لنکس بیھ فراہم کی جا ے
سکی ںہی۔ چونکہ Ipsos
رسوے یک ویب سائیٹ پر دیگر ویب سائیٹس یا آن الئن وسائل ےک بارے ں
ں
ی
نہی ر ے
کھٹٰ ،لہذا  Ipsosان سائیٹس اور وسائل ےک حواےل ےس کیس قسم یک
اییس سائیٹس اور وسائل پر کیسے قسم کا کوئ کنٹول ں
ن
ے
سکٹ اور نہ
نہی دے
نہی کرے یک۔  Ipsosاس طرح یک ںبٹوئ سائیٹس اور وسائل یک
دستیائ یک ضمانت ں
کوئ ذمہ داری قبول ں
ی
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یہ اپسوس موری اییس سائیٹس اور وسائل پر دستیاب مواد ،اشتہار بازی ،مصنوعات ،ں ن
کوکٹ ،ویب سائیٹ ٹیگز یا دیگر کیس
قسم ےک مواد یک توثیق ے
کرئ ےہ۔
ے
نمٹ  3ےک تحت اپسوس موری ،اییس سائیٹس یا وسائل
آپ اس بات یک توثیق اور اتفاق کرت ںہی کہ ان ررسائط و ضوابط یک ررسط ی
رسورس ےک استعمال یا ان پر انحصار ن
ن
کرت یک وجہ
پر موجود کیس قسم ےک مواد ،اشیاء یا ان پر دستیاب براہ راست یا بالواسطہ
ے
ن
ہوت واےل کیس قسم ےک نقصان یا ضیاع یک ہر گز ذمہ دار نہ ہو یک۔
ےس

 .6قابل اطالق قانون اور دائرہ اختیار
ںن
می
ان ررسائط و ضوابط پر انگلینڈ اور ویلز ےک
قوانی کا اطالق ہو گا اور یہ انگلینڈ اور ویلز یک عدالتوں ےک خصویص دائرہ اختیار ں
ے
ہوں یک۔

 .7اپسوس موری رابطہ
آپ اپسوس موری یک ٹیم ےک ساتھ بذریعہ  evenssurvey@Ipsos-MORI.comرابطہ کر ے
سکی ںہی۔
متبادل طور پر ،آپ ان ےک ساتھ درج ذیل پتہ پر تحریری رابطہ کر ے
سکی ںہی:
)EVENS Survey (20-089809-01
Ipsos MORI
3 Thomas More Square
London E1W 1YW
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