Ipsos’ privatlivspolitik – kvalitative markedsundersøgelser

Hvordan vi anvender dine oplysninger.
Ipsos A/S, eller ”Ipsos”, er en markedsanalysevirksomhed registreret i Danmark. Denne
privatlivspolitik forklarer, hvordan vi anvender enhver personlig oplysning, vi indsamler om
dig, når du deltager i en kvalitativ markedsundersøgelse for Ipsos.
Emner:
Hvad er Ipsos’ virksomhedsdetaljer?
Hvilke oplysninger vil Ipsos indsamle om dig?
Hvordan vil Ipsos anvende de oplysninger, du giver?
Hvem vil have adgang til dine oplysninger?
Vil Ipsos indsamle oplysninger fra børn?
Hvor længe vil Ipsos beholde de oplysninger, du giver?
Hvordan sikrer Ipsos, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert?
Anvender Ipsos cookies eller lignende kode?
Hvem skal kontaktes, hvis du har spørgsmål om denne privatlivspolitik?
Hvordan kan du få adgang til dine oplysninger og/eller rette dem?
Nyttige links
Hvad er Ipsos’ virksomhedsdetaljer?
Ipsos A/S (”Ipsos”) er et specialiseret markedsanalysevirksomhed i Danmark og en del af den
globale virksomhedsgruppe Ipsos. Ipsos er medlem af både ESOMAR og Insights Association,
og overholder derfor ESOMARs og Insights Associations adfærdskodeks, retningslinjer og
guidelines.
Du kan finde flere oplysninger om Ipsos på vores hjemmeside: https://www.ipsos.dk/
Til toppen
Hvilke oplysninger vil Ipsos indsamle om dig?
Vi indsamler de oplysninger, du oplyser, når du er blevet rekrutteret til at deltage i vores
undersøgelse, og når du deltager i vores markedsundersøgelser (personligt interview,
fokusgrupper, online platforme). Vi indsamler også enhver oplysning, du giver, når du
frivilligt løser opgaver og svarer på vores spørgsmål, i vores markedsundersøgelser.
Til toppen
Hvordan vil Ipsos anvende de oplysninger, du giver?
Din deltagelse i vores markedsundersøgelser, og dine individuelle svar vil forblive strengt
fortrolige.
Vi vil anvende de oplysninger, du giver, for eksempel til at:
• Kontakte dig hvis der er behov for at forklare praktik i forbindelse med
undersøgelsen
• Registrere dig som bruger hvis der er tale om en online platform
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•
•

•
•

Sende dig en invitation til at deltage på online platforme, samt eventuelle
påmindelser om at færdiggøre opgaver i forbindelse med vores undersøgelser; dette
kan inkludere invitationer til at færdiggøre en dagbog, uploade/sende billeder osv.
Tilføje personlige oplysninger, du har oplyst ved rekruttering, såsom geografisk
beliggenhed, alder, køn, etnicitet, beskæftigelseskategori, samt enhver oplysning, du
giver, når du frivilligt løser opgaver og svarer på spørgsmål i forbindelse med den
igangværende markedsundersøgelse. Disse oplysninger bruges udelukkende til
analyseformål.
Eventuel kommunikation med dig vedrørende din deltagelse i vores undersøgelser.
For at svare på spørgsmål eller anmodninger, du måtte stille.

Vi vil ALDRIG anvende dine oplysninger til andet formål end til den markedsundersøgelse, du
deltager i. Vi vil ALDRIG forsøge at sælge dig noget eller anvende dine oplysninger til
marketingsformål. Ej heller vil vi nogensinde videregive dine oplysninger til tredjeparter til
marketingsformål.
Indhold, som du uploader, deler, sender eller på anden måde gør tilgængelig i forbindelse
med vores markedsundersøgelser, vil kun blive brugt med henblik på den undersøgelse du
deltager i. Dine resultater vil forblive anonymt, statistisk materiale, og vi kan forsikre dig om,
at du - medmindre du eksplicit giver samtykke til at dele din personlige data - IKKE vil kunne
identificeres i noget udgivet materiale. Hvis du kontakter Ipsos vedrørende projektet, vil dine
kontaktoplysninger kun blive brugt til at kunne svare på din henvendelse.
Har du nogle spørgsmål vedrørende vores markedsundersøgelser, eller hvordan dine
oplysninger vil blive anvendt, er du velkommen til at kontakte den ansvarshavende af vores
kvalitative afdeling, på asger.mortensen@ipsos.com. Eller via brev adresseret til: Ipsos A/S
UU, Store Kongensgade 1, 1. 1264 København K.
Til toppen
Hvem vil have adgang til dine oplysninger?
Adgang til dine oplysninger vil blive begrænset til de involverede Ipsos-medarbejdere i
denne markedsundersøgelse eller de, som har behov for adgang for direkte at understøtte
de systemer, der måtte bruges i forbindelse med undersøgelsen, som f.eks. medarbejdere,
der arbejder med at analysere data fra undersøgelsen eller med vores onlineplatforme.
Dette kan inkludere medarbejdere i:
• Andre virksomheder i Ipsos Group, involverede i undersøgelsen eller driften af
onlineplatforme, hvoraf nogle kan være beliggende i andre lande.
• Vores underleverandører, der udfører nogle opgaver på Ipsos’ vegne og under Ipsos’
kontrol, inklusive rekrutteringspartnere og serviceleverandører, der hoster eller
giver teknisk support til vores systemer.
Alle vores undersøgelser er kontrolleret af Ipsos i Danmark, mens vores online systemer
hostes i USA eller Storbritannien; andre virksomheder i Ipsos Group kan være involverede i
driften af online platforme, og vores underleverandører kan være beliggende i andre lande.
Men vi understreger, at vi lægger stor vægt på at sikre, at enhver overførsel af dine
oplysninger udføres sikkert og i overensstemmelse med alle gældende juridiske krav om
databeskyttelse og datafortrolighed. Vi kan også forsikre dig om, at enhver underleverandør
involveret også er påkrævet at overholde de samme juridiske krav om datafortrolighed og
sikkerhedsforanstaltninger som Ipsos.
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Til toppen
Vil Ipsos indsamle oplysninger fra børn?
Oftest inviterer vi kun voksne til at deltage i vores markedsundersøgelser. Men med et
samtykke fra en forælder eller en juridisk værge, så kan børn under 16 år deltage i vores
undersøgelser.
Til toppen
Hvor længe vil Ipsos beholde de oplysninger, du giver?
Vi beholder de oplysninger, du giver, når du bliver rekrutteret til at deltage i vores
undersøgelser, sammen med eventuelt andre oplysninger, du giver i løbet af undersøgelsen,
så længe undersøgelsen varer. Du kan forlade undersøgelsen, når som helst du ønsker. Vi
kan også fjerne dig fra undersøgelser der foregår på online platform, hvis du ikke deltager
aktivt eller ikke længere er berettiget til at deltage af hvilken som helst årsag, eller når
undersøgelsen afsluttes.
Før vi fjerner nogen fra undersøgelser på onlineplatforme, vil vi kontakte dem for at
informere dem herom og give detaljer om, hvordan man kan fortsætte deltagelsen, hvor det
er passende.
Når du forlader platformen, eller når undersøgelser afsluttes, vil vi slette dit navn og alle
dine kontaktoplysninger sammen med enhver anden oplysning, der kunne bruges til at
identificere dig, senest 3 måneder efter undersøgelsens afslutning, og efterlader kun
anonymt analysemateriale.
Til toppen
Hvordan sikrer Ipsos, at dine personlige oplysninger opbevares sikkert?
Vi tager vores ansvar for at holde dine personlige oplysninger sikre meget alvorligt. Derfor
tager vi enhver rimelig forholdsregel for at sikre, at dine oplysninger er beskyttede mod tab,
tyveri eller misbrug. Disse forholdsregler inkluderer passende fysisk sikkerhed på vores
kontorer, kontrolleret adgang til computersystemer og anvendelse af sikre, krypterede
internetforbindelser ved indsamling af personlige oplysninger.
Til toppen
Anvender Ipsos’ undersøgelser på online platforme cookies eller lignende kode?
Ja, der anvendes cookies på vores onlineplatform, for at du nemmere kan navigere på den.
Cookies er små filer, der gemmes på dine computer. Disse filer bruges så lidt som muligt, og
kun, hvor det er nødvendigt, for at platformen kan fungere. Det er muligt for dig at slette
cookies eller forhindre deres brug ved at justere dine browserindstillinger på din computer.
Vi indsamler også automatisk oplysninger om dit operativsystem, og din browsertype for at
sikre, at platformen leveres i en form, der passer til den software, som din computer bruger.
Hvis du deltager på platformen med en mobil enhed (f.eks. tablet eller smartphone),
indsamler vi også type og mærke (f.eks. iPhone). Vi indsamler ikke andre oplysninger fra din
computer eller din mobile enhed.
Til toppen
Hvem skal kontaktes, hvis du har spørgsmål om Ipsos’ privatlivspolitik?
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om denne privatlivspolitik, Ipsos’
overholdelse af databeskyttelseslove eller oplysninger, vi kan have om dig, skal du kontakte
vores lokale team. De kan kontaktes via e-mail: dpo.denmark@ipsos.com med
undersøgelsens navn i emnelinjen.
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Eller via brev til:

Ipsos A/S,
Data Protection Officer,
Ref: ”undersøgelsens navn”
Store Kongensgade 1, 1. 1
264 København K
Til toppen

Hvordan kan du få adgang til dine oplysninger og/eller rette dem?
Ipsos kan levere en kopi af dine personlige oplysninger på anmodning til enhver tid, før
dataene bliver anonymiserede. For yderligere detaljer skal du kontakte vores Data
Protection Officer. Vores DPO kan kontaktes via e-mail på dpo.denmark@ipsos.com med
undersøgelsens navn i emnelinjen.
Eller via brev til:

Ipsos A/S,
Data Protection Officer,
Ref: ”undersøgelsens navn”
Store Kongensgade 1, 1. 1
264 København K

Forandringer i privatlivspolitiken.
Denne privatlivspolitik blev senest ændret d. 8 juni 2018.
Nyttige links:
Ipsos:

www.ipsos.dk

Ipsos Group:

www.ipsos.com

Insights Association:

www.InsightsAssociation.org

ESOMAR:

www.esomar.org

Til toppen
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