
 کیس قطب 
ی

 کند؟ کامپس چگونه از اطالعات شما استفاده یمنمای انتخابات

 بیانیه حفظ حریم خصوص 

 ؟ ما که هستیم 

کت خصوص و مستقل در سال  به عنوان   کامپس کیس الملیل فعالیت دارد.  میالدی تاسیس شده است و در سطح بی    ۲۰۰۶یک شر

کت کیس  موسساناز جمله  کت توسط گرویه از دانشمندان  شر دام هلند است و این شر کامپس، دانشگاه تحقیقات افکار عمویم آمستر

 کند. فعالیت یم  ،مند متعهد و عالقه 

 کنیم؟ آوری یم شما را جمع   های مرتبط با داده چرا ما 

های  کنیم. این اطالعات نه تنها به منظور انجام تحلیل آوری یم ما اطالعات مرتبط با علوم سیایس را به منظور تحقیقات علیم جمع 

به اجرا    محور را گذاری داده کنند تا سیاستهای مرتبط کمک یم شوند بلکه به موسسات دولتر و سایر سازمانآوری یم محور جمع داده 

ما  دهیم. های تحقیقایر در اختیار دانشگاهیان قرار یم هایی را به منظور استفاده در پروژه بگذارند. ما در عی   حال در برخ  موارد، داده 

از  ها ها  و سایر موسسه نتایج تحقیقاتمان را که با کیفیت باالیی در زمینه سیاست و تحقیقات افکار عمویم تهیه شده است، با رسانه

اک یم قبیل سازمان  دولتر به اشتر وجه قابل ردیایی فردی نیست؛ یعت  ما اطالعات  گذاریم. این تحقیقات به هیچ های دولتر و غت 

اک نیم  شده از افراد به صورت ناشناس و تجمیع در اختیار مخاطبان قرار  گذاریم و در تمام موارد اطاالعات تهیه شخیص افراد را به اشتر

د. یم  گت 

 کنیم؟ آوری یم جمع چگونه ها را ادهما د

ترین  کنیم. معروف آوری یم جمعشوند  انجام یم به صورت پنل که هایی  ( و نظرسنجی VAAsالین )از طریق ابزارهای آنرا ها ما این داده 

میلیون   ۶۰م. بیشتر از اینمای انتخابات نامیده ( است که آن را قطب Voting Advice Applicationالین رای )اپلیکیشن آن  ، ابزار ما 

ی مبتت  بر  دهندگان اجازه یم اند. این سیستم به رای استفاده کرده  VAAکشور از سیستم   ۴۰نفر در بیشتر از  دهد انتخاب بهتر

 اطالعات و شواهد داشته باشند. 

 کند؟ها استفاده یم کاپس چگونه از کوک کیس 

الین شما از قبیل کامپیوتر، موبایل و ... قرار  تکست در وسیله آن کوچک یک فایل  عنوان ها به ها، کوک سایت استفاده از اکتر وب   هنگام

کنیم و این کار را  سایتمان استفاده یم کنندگان به وب و از طریق گوگل آنالیتیکس، برای تحلیل آماری مراجعه  ا هاند. ما از کوک گرفته 

شویم که  دهیم. از این طریق ما وارد یک پروسسه توافق با گوگل یم هلند انجام یم کشور    یها اساس قانون حمایت از داده منطبق بر 

اک نیم کند. ما داده آوری یم یی شما را جمع شماره آخر آدرس آی هشت  مرتبط با  گذاریم و هیچ شویس دیگری  هایمان را با گوگل به اشتر

 دهیم.  های گوگل آنالیتیکس را مورد استفاده قرار نیم کوک گوگل و در ارتباط با  

های کاربردی یا یا ردیایی به منظور سنجش و  کنیم. کوک استفاده یم  –های کاربردی و قابل ردیایی  و نه کوک  -های تحلییل ما تنها از کوک 

ند.  ر یم سایت یا اپلیکیشن مورد استفاده قرا ارزیایی رفتار بازدیدکنندگان از یک وب   گت 

 کند؟آوری یم جمع  VAAsکامپس چه اطالعاتی را از طریق کیس 

، اضافه بر سئواالت مرتبط با تحقیق، ما از شما در مواردی مانند جنس، سال تولد، باالترین مدرک تحصییل، بخشر از  VAAدر 

این   . شود(در انتهای این بخش ارائه یم  )لیست کامل این موارد   پرسیمکدپستر محل اقامت و ترجیحات سیایس شما، سئواالیر یم 

مرتبط با تحقیق باشید.   تبه این سئواالت جواب ندهید و رصفا پاسخگوی سئواال  مجاز هستید سئواالت اختیاری هستند و شما 

غم اینکه پاسخ به این سئواالت و سئواالت اضافه ارائه  چون    ؛خ بدهید اما ما امیدواریم که شما به آنها پاس ، ستا اختیاری ، شدهعلت 

مانع مشاهده نتایج تحقیق از سوی شما که   ، عدم پاسخ به این سئواالتهرچند دارند.   کاربرد بسیاریعلیم    اتها برای تحقیقاین داده 

دهید، شامل اطالعات  شود، نخواهد شد. پاسخهایی که شما از طریق تکمیل ییک از ابزارهای ما ارائه یم ارائه یم  VAAتوسط سیستم 

شخیص  . استغت 

میل خودتان را در اختیار ما قرار دهید و موافقت خودتان را با دریافت دعوتنامه  کنیم که ای درخواست یم ، ما از شما  VAAدر سیستم 

ها در  الین ما در آینده اعالم کنید. به دلیل تحلیل این اطالعات، مقررات مرتبط با حفاظت از داده مشارکت در تحقیقات علیم آن 



میل شما را  های ما کامال به صورت ناشناس انجام خواهد شد. ما اطالعات مرتبط با ای ت شود. هرگونه مشارکت در فعالی اینجا اجرا یم 

در   VAAها از طریق سیستم آوری داده دهید تطبیق نخواهیم داد. اطالعات بیشتر مرتبط با جمع هایی که به سئواالت ما یم با پاسخ 

 پایی   ارائه شده است: 

 بعد از دریافت رضایت  اتوماتیک  نیست رضایت الزم  شده آورینوع داده جمع 

    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 

تولد، جنس،  ای مانند سال  های زمینه داده 
 یا واحد جغرافیایی 

 تحصیالت، بخشر از کدپستر

   

های ویژه شخیص شامل تمایل به حزب سیایس،  داده 
 دیهدیدگاه سیایس و رفتار رای 

   

    میل آدرس ای 

    

نیست و تمام اطالعات )شخیص( به   IPهای مرتبط با آدرس ما، شامل داده   VAAلطفا به این نکته توجه داشته باشید که سیستم 

شود. اگر شما قصد داشته باشید در تحقیقات  آوری یم کامپ جمع میل( توسط کیس صورت ناشناس )حتر در صورت ارائه آدرس ای 

کت کنید، ما از شما به صورت مشخص در خصوص دریافت اطالعات شخیص  کنیم تا رضایت خودتان را ارائه  تان درخواست یم ما شر

 دهید. 

 کامپس امن است؟ کیس   VAAمیل شما در سیستم  آیا آدرس ای 

ه یم میل تنها داده شخیص است که کیس کامال. ای  میل و  کند و به هیچ وجه امکان ایجاد ارتباط بی   ای کامپس در مورد کاربر ذخت 

ه این داده پاسخ که مبتت  بر یک توافق   شودکننده سیستم تکنولوژی ما انجام یما توسط تامی   ههای شما وجود ندارد. پردازش و ذخت 

کت تامی   الزام آور بی   کیس  آوری شده به صورت معمول شامل سه فایل  های جمع داده کننده سیستم تکنولوژیک ماست. کامپس و شر

های دیگر  میل که به صورت مجزا از فایل های ای آدرسیک فایل امن شامل   -۳پایگاه داده ناشناس و   -۲کتابچه کد،    -۱است: 

ه  از شور پاک یم هستند میل  های ای شامل آدرس    کهشوند. بعد از هر پروژه، فاییل نگهداری یم  نال ذخت 
شوند و در یک هارد اکستر

نت وصل نیم یم ه یم گردند. این فایل به اینتر  گردد. شود و توسط آدرس کاربری و پسورد منحرص به فرد ذخت 

 شوند؟ آوری یمجمع کامپس های کیس هاتی از طریق پیمایشچه نویع داده 

ند. این دعوتنامه یم های بیشتر مورد استفاده قرار یم های شما رصفا به منظور دعوت از شما برای انجام پیمایش میل ای تواند در  گت 

حداکتر   – زمان زیادی میل شما را برای مدت رائه شود. به همی   دلیل است که ما ای مدت زمان کوتایه یا حتر پس از چند سال به شما ا 

ه یم   ۱۵برای   توانید درخواست ما را رد کنید یا  کنیم. اگر ما برای انجام پیمایش جدید به شما درخواستر ارائه کردیم، شما یم سال ذخت 

شود های ما، پرسیده یم دهندگان، قبل از مشارکت در نظرسنجی پاسخ  میل ما حذف شود. از میل شما از لیست ای درخواست نمایید ای 

. پاسخ  یط  توانند هر وقت که بخواهند عدم رضایت خود را بدون هیچ پیش دهندگان یم که آیا برای این کار رضایت دارند یا خت  شر

 لیست ما خارج شوند.  از کنند و   اعالم

دهیم. از این طریق اطالعات  کنیم و به آن یک آدرس منحرص به فرد تخصیص یمدا یم میل را از سایر اطالعات شما جما اطالعات ای 

های  پاسخ یک فرد به پیمایش دهد در تحقیقات طویل که مستلزم پیمایش کامال به صورت ناشناس خواهد بود. این کار به ما اجازه یم 

 متفاوت است، بدون استفاده از اطالعات شخیص شما اقدام کنیم.  

یکس ککیس تطابق    GDPRالین ابری است و با  های آن افزار پیمایش که یک نرم  Qualtricsامپس یک پنل پیمایشر از طریق کوآلتر

آوری شده، حذف  شده کامل ناشناس است؛ به این معت  که تمام اطالعات )خودکار( جمع آوری کند. داده جمع دارد، طراخ یم 

 شوند. برای اطالعات بیشتر به بخش پایی   مراجعه کنید. یم



 دیایی نیست. های ناشناس استفاده خواهد کرد که قابل ر هر گروه سویم در تحقیق خود، رصفا و تنها از داده 

ی در خصوص جمع   دهد: کامپس ارائه یم آوری داده توسط کیسجدول پایی   اطالعات بیشتر

در تحقیقات پیمایشی   شدهآورینوع داده جمع 
 الینآن

بعد از دریافت  
 رضایت 

  بعد از دریافت رضایت
 شده مشخص

   یی آدرس آی 

 )    محل تقریتی )طول و عرض جغرافیایی

وع و     پایی   پیمایش زمان شر

   زمان انجام پیمایش )به ثانیه( 

ای مانند سال تولد، جنس،  های زمینه داده 
 یا واحد جغرافیایی 

 تحصیالت، بخشر از کدپستر
  

های ویژه شخیص شامل تمایل به حزب سیایس،  داده 
 دیهدیدگاه سیایس و رفتار رای 

  

   ترهای اضافه پاسخ به پرسش 

 

 کامپس کیس ارتباط با  

یا تلفن   info@kieskompas.nlمیل ها یا سئواالت مرتبط با حفظ حریم خصوص از طریق ای توانید در مورد در مورد داده شما یم 

ید. شما همچنی   یم   20-737-3008(0)31+ میل  از طریق ای  –دان کوتسیک یور  –ها توانید با مسئول حفاظت از داده با ما تماس بگت 

yordan@kieskompas.nl  کت کیس شده در تماس باشید. یا تلفن گفته های مختلف  کامپس از روش اطالعات مرتبط با تماس با شر

یس است. این امر به کاربران کمک یم  گونه اطالعات مورد نیاز آگایه پیدا کنند.  کند تا نسبت به حقوق خودشان و هر قابل دستر

 اطالعات بیشتر در زیر ارائه شده است: 

KiesKompas BV 

Rombout Hogerbeetsstraat 78 

1052 XH Amsterdam 

Nederland 

سایت است. پیغام کوک در  کامپس با کاربران شامل جزئیات ارتباط، چه از طریق لینک مستقیم یا لینک در وب هرگونه ارتباط با کیس 

ای که بیانگر رضایت کاربر است نمایان  شود و در صورت درخواست اطالعات )حساس(، صفحه نمایش داده یم  VAAابتدای سیستم 

 مشخص رضایت کاربر درخواست خواهد شد.  در آن به صورت  خواهد گردید و 

 ها(: حقوق شما )مرتبط با داده 

های خود آگاه باشید که شامل موارد زیر برای تمام کاربران  کامپس تمایل دارد تا شما از تمام حقوق مرتبط با حفاظت از داده کیس

 کامپس است: کیس

یس:   آوری کرده است به شما ارائه دهد خیص شما را که جمع کامپس بخواهید تا اطالعات ش شما حق دارید از کیس  حق دستی

برای اینکه "حق حذف" شما ایمن  کامپس بخواهید تمام اطالعات مرتبط با شما را حذف کند. شما حق دارید تا از کیس حق حذف: 

ما قابل شناسایی باشد به ما   مییل که برایخواهیم تا از طریق ای کنند یم باشد، ما از کاربرای  که درخواست حذف اطالعات خود را یم 

اک میل بفرستند. بدون ای ای ها با شما وجود ندارد. بعد از ارائه درخواست  گذاری داده میل قابل شناسایی توسط ما، امکان به اشتر

 ها را فراهم خواهد ساخت. لینک مورد نظر برای حذف کلیه داده  ،کامپسها در کیس داده  ت از ظا کامل، مسئول حف

کامپس بخواهید هرگونه داده نادرست در مورد شما را تصحیح کند. شما همچنی   حق  شما حق دارید از کیس  ها: داده  حق تصحیح

 های ناقص مرتبط با شما را کامل کند. کامپس بخواهید داده دارید از کیس 

mailto:info@kieskompas.nl
mailto:yordan@kieskompas.nl


های شما به صورت  ید تا داده کامپس بخواهدر صوریر که امکان فت  آن فراهم باشد شما حق دارید از کیس  ها: حق انتقال داده 

د.   دیگر قرار بگت 
ر
 مستقیم در اختیار یک واحد شخیص یا حقوق

ایط  به عنوان یک روش جایگزین برای "حق حذف"، شما حق دارید از کیس   حق محدودیت پردازش:  کامپس بخواهید تحت شر

پردازش"، ممکن است به این دلیل باشد که    های مرتبط با شما را محدود سازد. درخواست "حق محدودیتمشخیص، پردازش داده 

ه یم شما با محتوایی که توسط کیس   کند موافق نباشید. شود یا به نحوی که آنرا پردازش یم کامپس ذخت 

ایط مشخیص با هرگونه پردازش داده  حق مخالفت با پردازش:  کامپس های مرتبط با خودتان توسط کیس شما حق دارید تحت شر

 مخالفت کنید.  

کامپس به یک مقام  کامپس است از کیس کامپس حق دارند در مواردی که مرتبط با پردازش داده توسط کیس کاربران کیس   حق شکایت: 

 است.  Autoriteit Persoonsgegevens ،نظاریر شکایت کنند. این مقام در هلند 

قابل شناسایی باشد با  ما   توسطمییل که  کنیم از طریق ای یمتقاضا   آنها شود، ما از برای اطمینان از اینکه حقوق کاربران کامال رعایت یم 

های شما قابل شناسایی نیست. بعد از ارائه درخواست کامل، مسئول  میل قابل شناسایی توسط ما، داده ما ارتباط برقرار کنند. بدون ای 

 . کامپس به شما در مورد حقوقتان اطمینان الزم را خواهد داد ها در کیس حفاظت از داده 

 


