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Com tracta Kieskompas – “Election Compass” (Brúixola 

Electoral) les meves dades personals? 
 

La nostra declaració de privadesa (CAT) 

• Qui sou?  
Kieskompas és una empresa de recerca privada fundada el 2006. L'institut de recerca és completament 

independent, té arrels científiques (cofundades per la Universitat VU d'Amsterdam) i funciona internacionalment. 

L'equip Kieskompas està format per un grup de científics compromesos i entusiastes. 

• Per què recopileu dades?  
Recollim dades per a la recerca científica en l'àmbit de la ciència política. Aquesta recerca no sols és útil per a dur a 

terme anàlisis informatives de dades, sinó que també permet a les agències governamentals i a altres institucions 

pertinents aplicar polítiques informades sobre les dades. En alguns casos, també proporcionem a altres acadèmics 

dades anònimes per als seus projectes de recerca. Compartim les anàlisis que duem a terme amb els mitjans de 

comunicació i altres organitzacions, com les agències governamentals i les organitzacions no governamentals 

(ONGs). D'aquesta manera, es promou la presentació d'informes d'alta qualitat sobre opinions polítiques i socials. 

Aquestes anàlisis mai es poden rastrejar fins a persones individuals. Sempre es tracta de dades anònimes i 

agregades. 

• Com recopileu les dades? 
Recollim dades utilitzant eines en línia (AAEs) i mitjançant enquestes de panells específics. La nostra eina més 

coneguda és una Aplicació d'Assessorament Electoral (AAE) anomenada "Election Compass" (Brúixola Electoral). 

Més de 60 milions de persones en més de 40 països han fet servir una AAE de Kieskompas. Aquestes eines ajuden 

els votants a fer una elecció de vot més informada i basada en proves.  

• Com utilitza Kieskompas les ‘cookies’?  
Les 'cookies' són fitxers de text petits que es col·loquen a l'ordinador, mòbil o un altre dispositiu quan visiteu 

gairebé qualsevol lloc web. Nosaltres posem una cookie analítica per recollir estadístiques dels visitants. Durant la 

seva visita, fem ús de Google Analytics. Ho fem d'acord amb les normes de l'Autoritat Neerlandesa de Protecció de 

Dades. Per tant, hem signat un acord de processament amb Google i hem emmascarat l'últim octet de la vostra 

adreça IP. No compartim dades amb Google, i no utilitzem altres serveis de Google en combinació amb les cookies 

de Google Analytics. 

Només col·loquem cookies analítiques i en cap cas de rastreig o funcionals. Les cookies funcionals o de 

rastrejament s'utilitzen sovint per mesurar i analitzar el comportament dels visitants en un lloc web o aplicació o 

per mantenir oberta una sessió en un lloc web. Hem decidit deliberadament no fer ús d'aquests tipus de cookies. 

• Quin tipus de dades recopileu amb les AAEs de Kieskompas?  
En una AAE de Kieskompas li demanem -a més de valorar les afirmacions- que ompli una sèrie de preguntes 

addicionals. Per exemple, el seu gènere, any de naixement, nivell d'educació, part del seu codi postal i 

preferències polítiques (davall hi ha una llista completa de dades que recopilem). És bo saber que vostè també pot 

optar per no respondre a cap d'aquestes preguntes i només respondre a les afirmacions. Encara que respondre a 

les preguntes addicionals no és obligatori, esperem que ho faci. Aquestes dades són, per descomptat, molt 

rellevants per a la recerca científica. Si decideix no respondre a les preguntes addicionals, encara així podrà veure 

el resultat de l'AAE de Kieskompas. Les respostes que proporcioneu en omplir una de les nostres eines 

constitueixen dades no personals que s'emmagatzemen indefinidament. 
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En una AAE de Kieskompas també li demanarem que deixi la seva adreça de correu electrònic i que accedeixi a 

rebre invitacions per a participar en estudis científics addicionals en línia. Com que estem processant les seves 

dades personals, s'aplica el Reglament general de protecció de dades 2016/679 (GDPR). Tingui en compte que 

omplir l'eina de Kieskompas sempre es fa de manera estrictament anònima: en l'eina de Kieskompas no 

connectem la vostra adreça de correu electrònic a les preguntes de fons i les respostes de les afirmacions. Hem 

proporcionat més informació sobre les dades recollides en les AAE de Kieskompas en la següent taula:  

Tipus de dades recopilades en l’AAE de Kieskompas 
No requereix 
consentiment 

Automàtic 
Després del 

consentiment 

Respostes a les afirmacions ✓     

Hora de finalització   ✓  

Dades del navegador   ✓  

Fitxers de registre sobre el trànsit del lloc web   ✓  

Dades d'ubicació agregades (com ara la ciutat i la província 
on utilitzeu Kieskompas) 

  ✓  

Informació sobre el seu dispositiu (tipus, navegador)   ✓  

Dades de fons (any de naixement, gènere, educació i una part 
del seu codi postal o unitat geogràfica més gran) 

✓     

Dades personals especials (preferència de partit, opinions 
polítiques i comportament electoral) 

✓     

Adreça electrònica          ✓ 

 

IMPORTANT: Nota: Si us plau, tingui en compte que les nostres dades de l'AAE no contenen adreces IP i totes les 

dades (personals) recollides a l'eina Kieskompas són completament anònimes (fins i tot si deixa la seva adreça 

de correu electrònic). Si decideix participar en una enquesta, demanarem el seu consentiment explícit abans de 

recopilar dades personals.  

 

• Es segur proporcionar la meva adreça electrònica en una AAE de Kieskompas? 
Absolutament! Les úniques dades personals que Kieskompas emmagatzema sobre els usuaris, és a dir, l'adreça de 

correu electrònic, no es poden connectar a les respostes que vostè proporciona de cap manera. Les dades són 

processades i emmagatzemades pel nostre proveïdor de serveis d'IT. Hi ha un Acord de Processador de Dades 

legalment vinculant entre Kieskompas BV i el proveïdor de serveis d'IT. Les dades recopilades sempre consisteixen 

en tres fitxers: (1) un llibre de codis, (2) un conjunt de dades anònim i (3) un fitxer segur amb adreces de correu 

electrònic, mantingut separat d'altres fitxers. Després de cada projecte, el fitxer que conté adreces de correu 

electrònic s'extreu dels servidors i s'emmagatzema en discs durs externs que no estan connectats a Internet i 

estan protegits amb un compte d'usuari i una contrasenya únics. Per a més informació sobre què passa amb la 

vostra adreça de correu electrònic, continuï llegint.  

• Quin tipus de dades recopileu mitjançant les enquestes de Kieskompas?  
Les adreces de correu electrònic només s'utilitzen per convidar-vos a estudis científics (longitudinals) addicionals. 

Pot ser que rebi una invitació a curt termini, però això també podria ocórrer després d'uns anys. Per aquest motiu, 

mantenim la seva adreça electrònica durant un llarg període, però durant un màxim de 15 anys. Si se li demana que 

participi en una enquesta en línia, per descomptat, pot negar-se a participar i/o donar-se de baixa. Abans que els 

enquestats participin en les nostres enquestes, se'ls demana que proporcionin un consentiment explícit. Els 

participants poden retirar el seu consentiment en qualsevol moment sense patir cap perjudici per fer-ho.  

Mantenim la seva adreça de correu electrònic separada d'altres dades. Per tant, immediatament assignem 

identificadors únics a les adreces de correu electrònic dels enquestats. Això permet la pseudoanonimatització de les 
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dades de l'enquesta. La pseudoanonimatització permet la realització de la investigació longitudinal i la connexió de 

les dades de múltiples enquestes que van ser preses pels mateixos enquestats sense l'ús de cap dada personal.  

 

Kieskompas desenvolupa la investigació científica mitjançant l'ús dels serveis de Qualtrics - una solució de 

programari basat en el núvol compatible amb el GDPR per a les enquestes en línia. Les dades recollides en l'enquesta 

en línia sempre són pseudoanonimitzades després de la recepció, el que significa que totes les dades personals 

recollides (automàticament*) s'eliminen. Per a més informació, vegi la taula següent).  

   

Quan terceres parts duen a terme recerques amb dades, només treballen amb dades completament anònimes 

que no es poden rastrejar de cap manera a persones naturals. 

Hem proporcionat més informació sobre les dades recollides en les enquestes de Kieskompas a la taula següent:  

Tipus de dades recopilades en les recerques per enquestes 
en línia 

Després del 
consentiment 

Després del 
consentiment 

explícit 

Adreça IP* ✓  

Dades aproximades d'ubicació (longitud i latitud)* ✓  

Hora d’inici i finalització de l’enquesta ✓  

Durada de l'enquesta (en segons) ✓  

Dades de fons (any de naixement, gènere, educació i una 
part del codi postal o una unitat geogràfica més gran) 

 ✓ 

Dades personals especials (per exemple, preferència de 
partit, opinions polítiques i comportament electoral) 

 ✓ 

Respostes a qualsevol pregunta addicional de l'enquesta  ✓ 

 

• Contacte amb Kieskompas 
El contacte amb Kieskompas BV sobre les dades o les preguntes relacionades amb la privadesa es pot fer per 

correu electrònic (info@kieskompas.nl), o telèfon (+31 (0)20 -737 3008). També pot contactar amb Yordan Kutiyski 

– l'encarregat de protecció de dades de Kieskompas per correu electrònic (yordan@kieskompas.nl), o el número 

de telèfon abans esmentat. Els usuaris poden trobar informació de contacte de Kieskompas de diverses maneres. 

Això facilita als usuaris poder informar-se i exercir els seus drets de dades. A continuació es pot trobar informació 

de contacte addicional del Kieskompas: 

▪ Kieskompas BV 
Rombout Hogerbeetsstraat 78 
1052 XH Amsterdam 
Països Baixos 

Qualsevol contacte de Kieskompas amb un usuari conté aquest document, incloent-hi els detalls del contacte, ja 

sigui a través d'un enllaç directe o a través d'un enllaç al lloc web. Es mostra una notificació 'cookie' al 

començament de cada AAE de Kieskompas i si es demana dades personals (sensibles) apareixerà una pàgina on se 

us requerirà el consentiment (explícit).  

mailto:info@kieskompas.nl
mailto:yordan@kieskompas.nl
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• Drets sobre les seves dades 
Kieskompas vol assegurar-se que vostè és plenament conscient de tots els seus drets de protecció de dades. Tot 

usuari de Kieskompas posseeix els següents drets: 

Drets d’accés: Vostè té dret a sol·licitar còpies de les seves dades personals a Kieskompas. 

Dret a ser oblidat: Té dret a sol·licitar que s'esborrin les dades personals. Per assegurar la seguretat del "dret a ser 

oblidat", demanem als usuaris que vulguin esborrar les seves dades que ens enviïn un correu electrònic des de 

l'adreça de correu electrònic coneguda per nosaltres. Sense una adreça de correu electrònic coneguda, no podem 

enllaçar ni compartir les seves dades amb vostè. Quan es presenti una aplicació completa, l'Oficial de Protecció de 

Dades de Kieskompas, buscarà i enllaçarà les dades de l'usuari per esborrar-les. 

Dret a la correcció de dades: Té dret a demanar que Kieskompas corregeixi qualsevol informació que consideri 

inexacta. També té dret a sol·licitar que Kieskompas completi la informació que consideri incompleta. 

Dret a la portabilitat de les dades: Té dret a què les dades personals subministrades a Kieskompas es transmetin 

directament a un altre controlador, sempre que sigui tècnicament factible. 

Dret a restringir el tractament: Com a alternativa al «dret a ser oblidat», té dret a demanar que Kieskompas 

restringeixi el processament de les seves dades personals en determinades circumstàncies. Això pot ser perquè 

vostè té problemes amb el contingut de la informació que Kieskompas posseeix i a la manera en què Kieskompas 

ha processat les seves dades..  

Dret a oposar-se al tractament: Té dret a oposar-se al processament de les seves dades personals per part de 

Kieskompas, en determinades circumstàncies.  

Dret a presentar una reclamació: Els usuaris del Kieskompas tenen dret a presentar una reclamació a una 

autoritat supervisora respecte dels mitjans en els quals Kieskompas processa les seves dades. L'autoritat 

neerlandesa de supervisió de dades és l'Autoriteit Persoonsgegevens (autoritat de protecció de dades 

neerlandesa).   

Per a garantir la segura aplicació dels seus drets, demanem als usuaris que ens enviïn un correu electrònic des de 

l'adreça de correu electrònic que coneixem. Sense una adreça de correu electrònic coneguda, no podem 

identificar les seves dades. Quan es presenti una aplicació completa, l'encarregat de protecció de dades de 

Kieskompas garantirà que es respectin els seus drets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


