Hur hanterar Kieskompas – Valkompassen mina persondata?
Vår sekretesspolicy
•

Vilka är ni?
Kieskompas är ett privat undersökningsföretag grundat 2006. Forskningsinstitutet är
helt oberoende, har vetenskapliga rötter (universitetet VU Amsterdam är en av
medgrundarna) och är internationellt verksamt. Kieskompas-teamet består av en
grupp hängivna och entusiastiska forskare.

•

Varför samlar ni in data?
Vi samlar in data för vetenskaplig forskning inom statsvetenskap. Forskningen är
inte bara användbar för att genomföra informativa dataanalyser utan möjliggör
också för myndigheter och andra relevanta organisationer att implementera databaserade policy. I vissa fall tillhandahåller vi också anonymiserade data till
akademisk forskning. Vi delar analyserna vi genomför med media och andra
organisationer som exempelvis offentliga myndigheter och icke-statliga
organisationer (NGOs). På detta sätt främjar vi högkvalitativ bevakning av politiska
och sociala opinioner. Dessa analyser kan aldrig härledas till specifika individer. Det
handlar alltid om anonymiserade och aggregerade data.

•

Hur samlar ni in data?
Vi samlar in data genom webbverktyg (VAAs) och genom riktade panelenkäter. Vårt
mest kända verktyg är en valkompass på webben (Voting Advice Application, VAA)
– ”Valkompassen”. Mer än 60 miljoner människor i fler än 40 länder har använt
Kieskompas VAA. Dessa verktyg hjälper väljare att fatta mer informerade och
evidensbaserade röstbeslut.

•

Hur använder Kieskompas cookies?
Cookies är små textfiler som placeras på din dator, mobil eller annan enhet när du
besöker nästan vilken webbplats som helst. Vi placerar en analytisk cookie för att
samla in besöksstatistik. Under ditt besök använder vi oss av Google Analytics. Vi
gör detta i enlighet med reglerna för den nederländska dataskyddsmyndigheten.
Därför har vi ingått ett processoravtal med Google och maskerat den sista oktetten
av din IP-adress. Vi delar inte data med Google och använder inte andra Googletjänster i kombination med Google Analytics-cookies.
Vi placerar endast analytiska cookies och inga spårnings- eller funktionella cookies.
Spårnings- eller funktionella cookies används ofta för att mäta och analysera
besökarnas beteende på en webbplats eller applikation eller för att hålla en session
på en webbplats öppen. Vi har medvetet beslutat att inte använda dessa typer av
cookies.

•

Vilken typ av data samlar ni in med Kieskompas VAAs?
I en Kieskompas VAA ber vi dig - förutom att svara på påståendena - att fylla i ett
antal ytterligare frågor. Till exempel ditt kön, födelseår, högsta utbildning, delar av
ditt postnummer och politiska åsikter (nedan finns en fullständig lista över data vi
samlar in). Det är bra att veta att du också kan välja att inte svara på någon av dessa
frågor och bara svara på påståendena. Även om det inte är obligatoriskt att svara på
ytterligare frågor hoppas vi att du kommer att göra det. Dessa data är naturligtvis
mycket relevanta för vetenskaplig forskning. Även om du bestämmer dig för att inte
svara på tilläggsfrågorna kommer du fortfarande att kunna se resultatet av en
Kieskompas VAA. Svaren du ger när du fyller i ett av våra verktyg utgör ickepersonliga uppgifter som lagras på obestämd tid.
I en Kieskompas VAA kommer vi också att be dig att uppge din e-postadress och
samtycke till att ta emot inbjudningar att delta i ytterligare vetenskapliga
forskningsundersökningar online. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter gäller
den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (GDPR). Observera att det alltid är
strikt anonymt att fylla i verktyget Kieskompas: i verktyget Kieskompas kopplar vi
inte din e-postadress till bakgrundsfrågorna och svaren på påståendena. Vi
tillhandahåller mer information om den data som samlas in i Kieskompas VAAs i
diagrammet nedan:

Typ av data som samlas in i Kieskompas VAA
Svar på påstående
Svarstid
Browserdata
Loggfiler om webbtrafik på sidan
Aggerade lokaliseringsdata (som exempelvis i vilken stad
eller region du använde Kieskompas)
Information om din enhet (typ, webbläsare)
Bakgrundsdata (födelseår, kön, utbildning och delar av ditt
postnummer eller större geografiska enhet)
Särskilda persondata (partipreferens, politiska åsikter och
röstbeteende)
Epostadress

Medgivan
de behövs
ej
✓

Automatis
k

Efter
medgivan
de

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

OBS: Notera att vår VAA-data inte innehåller IP-adresser och all (personlig) data som
samlas in i Kieskompas-verktyget förblir helt anonym (även om du lämnar din epostadress). Om du bestämmer dig för att delta i en undersökning kommer vi att be om
ditt uttryckliga samtycke innan vi samlar in personuppgifter.
•

Är det säkert att uppge sin epostadress i en Kieskompas VAA?
Absolut! De enda personuppgifter som Kieskompas lagrar om användare, nämligen

e-postadressen, kan inte på något sätt kopplas till dina svar. Uppgifterna behandlas
och lagras av vår IT-tjänsteleverantör. Det finns ett juridiskt bindande
databehandlaravtal mellan Kieskompas BV och IT-tjänsteleverantören. Den
insamlade informationen består alltid av tre filer: (1) en kodbok, (2) en anonym
datauppsättning och (3) en säker fil med e-postadresser, och dessa hålls åtskilda från
andra filer. Efter varje projekt tas filen som innehåller e-postadresser bort från
servrarna och lagras på externa hårddiskar som inte är anslutna till internet och är
säkrade med ett unikt inloggningsnamn och lösenord. För mer information om vad
som händer med din e-postadress, se nedan.
•

Vilken typ av data samlar ni in i Kieskompas-enkäterna?
E-postadresser används endast för att bjuda in dig till (ytterligare) vetenskapliga
(longitudinella) studier. Du kan få en enkätinbjudan inom kort tid, men det kan
också ske efter några år. Av den anledningen behåller vi din e-postadress under lång
tid, dock i max 15 år. Om du blir tillfrågad att delta i en webbundersökning kan du
självklart vägra att delta och/eller avregistrera dig. Innan respondenterna deltar i
våra undersökningar ombeds de att ge sitt uttryckliga samtycke. Respondenter kan
när som helst dra tillbaka sitt samtycke utan att lida några konsekvenser för att de
har återkallat sitt samtycke.
Vi håller din e-postadress åtskild från andra uppgifter. Därför tilldelar vi omedelbart
unika identifierare till respondenternas e-postadresser. Detta möjliggör pseudoanonymisering av undersökningsdata. Pseudo-anonymisering gör det möjligt att
utföra longitudinella undersökningar och koppla samman data från flera
undersökningar som gjordes av samma respondenter utan att använda några
personuppgifter.
Kieskompas utvecklar vetenskaplig panelforskning genom att använda tjänster från
Qualtrics – en GDPR-kompatibel molnbaserad mjukvarulösning för
webbundersökningar. Uppgifterna som samlas in i webbundersökningen är alltid
pseudo-anonymiserade vid mottagandet, vilket innebär att alla (automatiskt*)
insamlade personuppgifter raderas (för mer information, se tabellen nedan).
När tredje part forskar med data arbetar de endast med helt anonymiserade
uppgifter som inte på något sätt kan spåras tillbaka till fysiska personer.

Vi har tillhandahållit mer information om data som samlats in i Kieskompas
undersökningar i tabellen nedan:

Typ av data insamlad i webbenkäter

•

Efter
medgivande

IP-adress*

✓

Ungefärlig geodata (longitud och latitud)*

✓

Tid när enkäten påbörjas och avslutas

✓

Tidslängden för enkätens genomförande (i sekunder)

✓

Efter
uttryckligt
medgivande

Bakgrundsdata (födelseår, kön, utbildning och delar av
ditt postnummer eller större geografisk enhet)

✓

Särskilda persondata (partipreferens, politiska åsikter
och röstbeteende)

✓

Svar på eventuella ytterligare enkätfrågor

✓

Kontakt med Kieskompas
Kontakt med Kieskompas BV angående data- eller integritetsrelaterade frågor kan
göras via e-post (info@kieskompas.nl), eller telefon (+31 (0)20 -737 3008). Du kan
också kontakta Yordan Kutiyski – Kieskompas Data Protection Officer (DPO) via epost (yordan@kieskompas.nl), eller ovannämnda telefonnummer. Kieskompas
kontaktinformation kan hittas av användare på olika sätt. Detta gör det enkelt för
användare att informera sig eller att utöva sina datarättigheter. Ytterligare
kontaktuppgifter till Kieskompas finns nedan:
o

Kieskompas BV
Rombout Hogerbeetsstraat 78
1052 XH Amsterdam
Nederland

Varje kontakt från Kieskompas med en användare kommer att innehålla detta
dokument, inklusive kontaktuppgifter, antingen via en direktlänk eller via en länk
till webbplatsen. Ett cookiemeddelande visas i början av varje Kieskompas VAA och
om (känsliga) personuppgifter efterfrågas kommer en sida att dyka upp där du
kommer att behöva lämna (uttryckligt) samtycke.
•

Dina datarättigheter
Kieskompas vill försäkra sig om att du är fullt medveten om alla dina
dataskyddsrättigheter. Varje Kieskompas-användare har rätt till följande rättigheter:

Rätt till åtkomst: Du har rätt att begära kopior av dina personuppgifter från
Kieskompas.
Rätt att bli bortglömd: Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. För
att säkerställa säkerheten för "rätten att bli bortglömd" ber vi användare som vill att
deras data raderas att mejla oss från den e-postadress som vi känner till. Utan en epostadress som vi känner till kan vi inte länka eller dela dina uppgifter med dig. När
en fullständig ansökan har skickats in kommer Kieskompas Data Protection Officer
(DPO) att slå upp och länka användarens data för att radera dem.
Rätt till datakorrigering: Du har rätt att begära att Kieskompas korrigerar all
information som du anser vara felaktig. Du har även rätt att begära att Kieskompas
kompletterar information som du anser vara ofullständig.
Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som lämnats till
Kieskompas överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig, när det är
tekniskt möjligt.
Rätt att begränsa behandlingen: Som ett alternativ till "rätten att bli bortglömd" har
du rätt att begära att Kieskompas begränsar behandlingen av dina personuppgifter
under vissa omständigheter. Det kan bero på att du har problem med innehållet i
den information Kieskompas har och hur Kieskompas har behandlat dina uppgifter.
Rätt att invända mot hantering: Du har rätt att invända mot Kieskompas hantering
av dina personuppgifter under vissa omständigheter.
Rätt att lämna in ett klagomål: Kieskompas användare har rätt att lämna in ett
klagomål till en tillsynsmyndighet, med hänsyn till hur Kieskompas behandlar deras
uppgifter. Den nederländska datatillsynsmyndigheten är Autoriteit
Persoonsgegevens (nederländska dataskyddsmyndigheten).
För att säkerställa att deras rättigheter implementeras på ett säkert sätt ber vi
användare att mejla oss från den e-postadress som vi känner till. Utan en epostadress som vi känner till kan vi inte identifiera dina uppgifter. När en fullständig
ansökan lämnas in kommer Kieskompas Data Protection Officer (DPO) att se till att
dina rättigheter iakttas.

