ی
انتخابات کیسکامپس چگونه از اطالعات شما استفاده یمکند؟
قطبنمای
بیانیه حفظ حریم خصوص

با بازدید از وبسایت ایرانسنج ( )Iransanj.orgایران اینترنشنال ،سیاست حریم خصوصی متفاوتی اعمال میشود .برای
دسترسی به سیاست حریم خصوصی ایران اینترنشنال لطفا بر روی این لینک کلیک کنید:
https://iranintl.com/iransanj-privacy
ما که هستیم؟
کیسکامپس به عنوان یک رشکت خصوص و مستقل در سال  ۲۰۰۶میالدی تاسیس شده است و در سطح بیالملیل فعالیت دارد.
ر
آمستدام هلند است و این رشکت توسط گرویه از دانشمندان
از جمله موسسان رشکت کیسکامپس ،دانشگاه تحقیقات افکار عمویم
متعهد و عالقهمند ،فعالیت یمکند.
چرا ما دادههای مرتبط با شما را جمعآوری یمکنیم؟
ما اطالعات مرتبط با علوم سیایس را به منظور تحقیقات علیم جمعآوری یمکنیم .این اطالعات نه تنها به منظور انجام تحلیلهای
دادهمحور جمعآوری یمشوند بلکه به موسسات ر
دولت و سایر سازمانهای مرتبط کمک یمکنند تا سیاستگذاری دادهمحور را به اجرا
ر
های را به منظور استفاده در پروژههای تحقیقای در اختیار دانشگاهیان قرار یمدهیم .ما
بگذارند .ما در عی حال در برخ موارد ،داده ی
باالی در زمینه سیاست و تحقیقات افکار عمویم تهیه شده است ،با رسانهها و سایر موسسهها از
نتایج تحقیقاتمان را که با کیفیت ی
ر
ر
ر
.
ردیای فردی نیست؛ یعت ما اطالعات
قبیل سازمانهای دولت و غتدولت به اشتاک یمگذاریم این تحقیقات به هیچوجه قابل ی
شخیص افراد را به ر
اشتاک نیمگذاریم و در تمام موارد اطاالعات تهیهشده از افراد به صورت ناشناس و تجمیع در اختیار مخاطبان قرار
یمگتد.
ما دادهها را چگونه جمعآوری یمکنیم؟
های که به صورت پنل انجام یمشوند جمعآوری یمکنیم .معروفترین
ما این دادهها را از طریق ابزارهای آنالین ( )VAAsو
ی
نظرسنج ی
ر
.
ابزار ما ،اپلیکیشن آنالین رای ( )Voting Advice Applicationاست که آن را قطبنمای انتخابات نامیدهایم بیشت از  ۶۰میلیون
بیشت از  ۴۰کشور از سیستم  VAAاستفاده کردهاند .این سیستم به رایدهندگان اجازه یمدهد انتخاب ر
نفر در ر
بهتی مبتت بر
اطالعات و شواهد داشته باشند.
کیسکاپس چگونه از کوکها استفاده یمکند؟
هنگام استفاده از ر
اکت وبسایتها ،کوکها به عنوان یک فایل کوچک تکست در وسیله آنالین شما از قبیل کامپیوتر ،موبایل و  ...قرار
گرفتهاند .ما از کوکها و از طریق گوگل آنالیتیکس ،برای تحلیل آماری مراجعهکنندگان به وبسایتمان استفاده یمکنیم و این کار را
منطبق بر اساس قانون حمایت از دادههای کشور هلند انجام یمدهیم .از این طریق ما وارد یک پروسسه توافق با گوگل یمشویم که
هشتشماره آخر آدرس آیی شما را جمعآوری یمکند .ما دادههایمان را با گوگل به ر
اشتاک نیمگذاریم و هیچ شویس دیگری مرتبط با
ی
گوگل و در ارتباط با کوکهای گوگل آنالیتیکس را مورد استفاده قرار نیمدهیم.
ردیای به منظور سنجش و
ردیای – استفاده یمکنیم .کوکهای کاربردی یا یا ی
ما تنها از کوکهای تحلییل  -و نه کوکهای کاربردی و قابل ی
ارزیای رفتار بازدیدکنندگان از یک وبسایت یا اپلیکیشن مورد استفاده قرار یمگتند.
ی
ی
اطالعات را از طریق  VAAsجمعآوری یمکند؟
کیسکامپس چه
در  ،VAAاضافه بر سئواالت مرتبط با تحقیق ،ما از شما در مواردی مانند جنس ،سال تولد ،باالترین مدرک تحصییل ،ر
بخش از
ر
ر
سئواالی یمپرسیم (لیست کامل این موارد در انتهای این بخش ارائه یمشود) .این
کدپست محل اقامت و ترجیحات سیایس شما،
سئواالت اختیاری هستند و شما مجاز هستید به این سئواالت جواب ندهید و رصفا پاسخگوی سئواالت مرتبط با تحقیق باشید.
علتغم اینکه پاسخ به این سئواالت و سئواالت اضافه ارائهشده ،اختیاری است ،اما ما امیدواریم که شما به آنها پاسخ بدهید؛ چون

این دادهها برای تحقیقات علیم کاربرد بسیاری دارند .هرچند عدم پاسخ به این سئواالت ،مانع مشاهده نتایج تحقیق از سوی شما که
توسط سیستم  VAAارائه یمشود ،نخواهد شد.
پاسخهای که شما از طریق تکمیل ییک از ابزارهای ما ارائه یمدهید ،شامل اطالعات
ی
غتشخیص است.
در سیستم  ،VAAما از شما درخواست یمکنیم که ایمیل خودتان را در اختیار ما قرار دهید و موافقت خودتان را با دریافت دعوتنامه
مشارکت در تحقیقات علیم آنالین ما در آینده اعالم کنید .به دلیل تحلیل این اطالعات ،مقررات مرتبط با حفاظت از دادهها در
اینجا اجرا یمشود .هرگونه مشارکت در فعالیتهای ما کامال به صورت ناشناس انجام خواهد شد .ما اطالعات مرتبط با ایمیل شما را
ر
بیشت مرتبط با جمعآوری دادهها از طریق سیستم  VAAدر
های که به سئواالت ما یمدهید تطبیق نخواهیم داد .اطالعات
با پاسخ ی
پایی ارائه شده است:
نوع داده جمعآوریشده
پاسخ به سئواالت تحقیق
زمان پایان
جستجوگر داده
اطالعات مرتبط با ترافیک سایت
اطالعات تجمیع مرتب با محل از قبیل شهر و استان
دستگاه مورد استفاده مانند نوع و مرورگر
دادههای زمینهای مانند سال تولد ،جنس،
ر
ر
افیای
ر
تحصیالت ،بخش از کدپست یا واحد جغ ی
دادههای ویژه شخیص شامل تمایل به حزب سیایس،
دیدگاه سیایس و رفتار رایدیه
آدرس ایمیل

رضایت الزم نیست


اتوماتیک

بعد از دریافت رضایت










لطفا به این نکته توجه داشته باشید که سیستم  VAAما ،شامل دادههای مرتبط با آدرس  IPنیست و تمام اطالعات (شخیص) به
صورت ناشناس ر
(حت در صورت ارائه آدرس ایمیل) توسط کیسکامپ جمعآوری یمشود .اگر شما قصد داشته باشید در تحقیقات
ما رشکت کنید ،ما از شما به صورت مشخص در خصوص دریافت اطالعات شخیصتان درخواست یمکنیم تا رضایت خودتان را ارائه
دهید.
آیا آدرس ایمیل شما در سیستم  VAAکیسکامپس امن است؟
کامال .ایمیل تنها داده شخیص است که کیسکامپس در مورد کاربر ذخته یمکند و به هیچ وجه امکان ایجاد ارتباط بی ایمیل و
پاسخهای شما وجود ندارد .پردازش و ذخته این دادهها توسط تامیکننده سیستم تکنولوژی ما انجام یمشود که مبتت بر یک توافق
الزام آور بی کیسکامپس و رشکت تامیکننده سیستم تکنولوژیک ماست .دادههای جمعآوری شده به صورت معمول شامل سه فایل
است -۱ :کتابچه کد -۲ ،پایگاه داده ناشناس و  -۳یک فایل امن شامل آدرسهای ایمیل که به صورت مجزا از فایلهای دیگر
ر
اکستنال ذخته
نگهداری یمشوند .بعد از هر پروژه ،فاییل که شامل آدرسهای ایمیل هستند از شور پاک یمشوند و در یک هارد
یمگردند .این فایل به ر
اینتنت وصل نیمشود و توسط آدرس کاربری و پسورد منحرص به فرد ذخته یمگردد.
هات از طریق پیمایشهای کیسکامپس جمعآوری یمشوند؟
چه نویع داده ی
ر
بیشت مورد استفاده قرار یمگتند .این دعوتنامه یمتواند در
ایمیلهای شما رصفا به منظور دعوت از شما برای انجام پیمایشهای
حت پس از چند سال به شما ارائه شود .به همی دلیل است که ما ایمیل شما را برای مدتزمان زیادی – حداکتر
مدت زمان کوتایه یا ر
ر
برای  ۱۵سال ذخته یمکنیم .اگر ما برای انجام پیمایش جدید به شما درخواست ارائه کردیم ،شما یمتوانید درخواست ما را رد کنید یا
نظرسنجهای ما ،پرسیده یمشود
درخواست نمایید ایمیل شما از لیست ایمیل ما حذف شود .از پاسخدهندگان ،قبل از مشارکت در
ی
که آیا برای این کار رضایت دارند یا خت .پاسخدهندگان یمتوانند هر وقت که بخواهند عدم رضایت خود را بدون هیچ پیش رشیط
اعالم کنند و از لیست ما خارج شوند.

ما اطالعات ایمیل را از سایر اطالعات شما جدا یمکنیم و به آن یک آدرس منحرص به فرد تخصیص یمدهیم .از این طریق اطالعات
پیمایش کامال به صورت ناشناس خواهد بود .این کار به ما اجازه یمدهد در تحقیقات طویل که مستلزم پاسخ یک فرد به پیمایشهای
متفاوت است ،بدون استفاده از اطالعات شخیص شما اقدام کنیم.
ر
ر
کوآلتیکس  Qualtricsکه یک نرمافزار پیمایشهای آنالین ابری است و با  GDPRتطابق
پیمایش از طریق
کیسکامپس یک پنل
دارد ،طراخ یمکند .داده جمعآوریشده کامل ناشناس است؛ به این معت که تمام اطالعات (خودکار) جمعآوری شده ،حذف
ر
بیشت به بخش پایی مراجعه کنید.
یمشوند .برای اطالعات
دیای نیست.
هر گروه سویم در تحقیق خود ،رصفا و تنها از دادههای ناشناس استفاده خواهد کرد که قابل ر ی
ر
بیشتی در خصوص جمعآوری داده توسط کیسکامپس ارائه یمدهد:
جدول پایی اطالعات
ی
پیمایش
نوع داده جمعآوریشده در تحقیقات
آنالین
آدرس آی یی
افیای)
محل
ی
تقریت (طول و عرض جغر ی
زمان رشوع و پایی پیمایش
زمان انجام پیمایش (به ثانیه)
دادههای زمینهای مانند سال تولد ،جنس،
ر
ر
افیای
تحصیالت ،بخش از کدپست یا واحد جغر ی
دادههای ویژه شخیص شامل تمایل به حزب سیایس،
دیدگاه سیایس و رفتار رایدیه
پاسخ به پرسشهای اضافهتر

بعد از دریافت
رضایت





بعد از دریافت رضایت
مشخصشده





ارتباط با کیسکامپس
شما یمتوانید در مورد در مورد دادهها یا سئواالت مرتبط با حفظ حریم خصوص از طریق ایمیل  info@kieskompas.nlیا تلفن
 +31(0)20-737-3008با ما تماس بگتید .شما همچنی یمتوانید با مسئول حفاظت از دادهها – یوردان کوتسیک – از طریق ایمیل
 yordan@kieskompas.nlیا تلفن گفتهشده در تماس باشید .اطالعات مرتبط با تماس با رشکت کیسکامپس از روشهای مختلف
قابل ر
دستیس است .این امر به کاربران کمک یمکند تا نسبت به حقوق خودشان و هرگونه اطالعات مورد نیاز آگایه پیدا کنند.
ر
بیشت در زیر ارائه شده است:
اطالعات
KiesKompas BV
Rombout Hogerbeetsstraat 78
1052 XH Amsterdam
Nederland
هرگونه ارتباط با کیسکامپس با کاربران شامل جزئیات ارتباط ،چه از طریق لینک مستقیم یا لینک در وبسایت است .پیغام کوک در
ابتدای سیستم  VAAنمایش داده یمشود و در صورت درخواست اطالعات (حساس) ،صفحهای که بیانگر رضایت کاربر است نمایان
خواهد گردید و در آن به صورت مشخص رضایت کاربر درخواست خواهد شد.
حقوق شما (مرتبط با دادهها):
کیسکامپس تمایل دارد تا شما از تمام حقوق مرتبط با حفاظت از دادههای خود آگاه باشید که شامل موارد زیر برای تمام کاربران
کیسکامپس است:

حق ی
دستیس :شما حق دارید از کیسکامپس بخواهید تا اطالعات شخیص شما را که جمعآوری کرده است به شما ارائه دهد

حق حذف :شما حق دارید تا از کیسکامپس بخواهید تمام اطالعات مرتبط با شما را حذف کند .برای اینکه "حق حذف" شما ایمن
شناسای باشد به ما
باشد ،ما از کاربرای که درخواست حذف اطالعات خود را یمکنند یمخواهیم تا از طریق ایمییل که برای ما قابل
ی
ایمیل بفرستند .بدون ایمیل قابل شناسای توسط ما ،امکان به ر
اشتاکگذاری دادهها با شما وجود ندارد .بعد از ارائه درخواست
ی
کامل ،مسئول حفاظت از دادهها در کیسکامپس ،لینک مورد نظر برای حذف کلیه دادهها را فراهم خواهد ساخت.
حق تصحیح دادهها :شما حق دارید از کیسکامپس بخواهید هرگونه داده نادرست در مورد شما را تصحیح کند .شما همچنی حق
دارید از کیسکامپس بخواهید دادههای ناقص مرتبط با شما را کامل کند.
ر
صوری که امکان فت آن فراهم باشد شما حق دارید از کیسکامپس بخواهید تا دادههای شما به صورت
حق انتقال دادهها :در
ر
مستقیم در اختیار یک واحد شخیص یا حقوق دیگر قرار بگتد.
حق محدودیت پردازش :به عنوان یک روش جایگزین برای "حق حذف" ،شما حق دارید از کیسکامپس بخواهید تحت رشایط
مشخیص ،پردازش دادههای مرتبط با شما را محدود سازد .درخواست "حق محدودیت پردازش" ،ممکن است به این دلیل باشد که
محتوای که توسط کیسکامپس ذخته یمشود یا به نحوی که آنرا پردازش یمکند موافق نباشید.
شما با
ی
حق مخالفت با پردازش :شما حق دارید تحت رشایط مشخیص با هرگونه پردازش دادههای مرتبط با خودتان توسط کیسکامپس
مخالفت کنید.
حق شکایت :کاربران کیسکامپس حق دارند در مواردی که مرتبط با پردازش داده توسط کیسکامپس است از کیسکامپس به یک مقام
ر
نظاری شکایت کنند .این مقام در هلند Autoriteit Persoonsgegevens ،است.
شناسای باشد با
برای اطمینان از اینکه حقوق کاربران کامال رعایت یمشود ،ما از آنها تقاضا یمکنیم از طریق ایمییل که توسط ما قابل
ی
شناسای نیست .بعد از ارائه درخواست کامل ،مسئول
شناسای توسط ما ،دادههای شما قابل
ما ارتباط برقرار کنند .بدون ایمیل قابل
ی
ی
حفاظت از دادهها در کیسکامپس به شما در مورد حقوقتان اطمینان الزم را خواهد داد.

