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gerekliliklerine uygun olarak özellikle suistimal ve yetkisiz
ifşaya karşı koruyacaktır.

Sağladığınız katkı ve araştırmamıza duyduğunuz güven için
teşekkürlerimizi sunarız!

Anket verileri e-posta adreslerinden ve kayıt kodlarından
ayrılarak kaydedilir, böylece doğrudan anket katılımcılarının
kimliklerinin ortaya çıkmasını sağlayacak kişisel referanslar
ortadan kaldırılmış olur. Ayrıca ne kişisel veriler ne de bir kişinin
kimliğinin tespit edilmesini sağlayabilecek spesifik veriler
üçüncü taraflara aktarılır. Çok önemli: Kişisel verilerinizi hiçbir
koşulda üçüncü taraflara satmıyoruz!

Başka sorularınız varsa, Konstanz Üniversitesi ile görüşmenizi rica ederiz.

Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?
İletişim bilgilerinizi, ilgili veri işleme amaçları için gerek duyduğumuzdan daha uzun süre saklamayız. Araştırma projemize
katılmazsanız, tüm iletişim bilgileri en geç ilgili anket yılının
31 Aralık tarihine kadar silinmiş olacaktır.
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Katılımcılar sistemdeki kayıtlarını sildirdiklerinde veya
Konstanz’dan başka bir şehre taşındıklarında, ilgili kayıtlı
katılımcılar anketten çıkar ve böylece sizin kimliğinizi ortaya
koyabilecek tüm iletişim bilgileri ve veriler silinir.

Ankete katılarak ne elde edersiniz?
Konstanz şehrinde önemli ve ilgi çekici konuların araştırılmasına
yardımcı olursunuz. Katılımcılara, anket sonuçlarına ilişkin bir
rapor gönderilir. Vermiş olduğunuz destekten ötürü, teşekkürümüzün sembolik bir ifadesi olarak parasal olmayan ödüller
veriyoruz (Konstanz’daki restoranlarda kullanmak üzere
yemek kuponları gibi).

Yurttaşlar Anketi ve özellikle
veri gizliliği hakkında daha
fazla bilgiyi internette şu
adreste bulabilirsiniz:
– buergerbefragungkonstanz.de
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Anket katılımcıları ankete katılmak suretiyle açıklanan
kapsamda veri işlemeye rıza göstermiş olur. Üniversiteye
verdiğiniz rızayı, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Sorular ve yanıtlar
Konstanz Belediyesinin desteğiyle
Konstanz Üniversitesi tarafından
yürütülen bir araştırma projesi

– buergerbefragung-konstanz.de
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İşbu yazıyla verilerin işlenmesi, kullanılması, toplamanın amacı,
türü ve kapsamı hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Anketimize
katılımınız, elbette isteğe bağlı gerçekleşmektedir. İstediğiniz
zaman anketi iptal etme ve katılım rızanızı geri çekme hakkına
sahipsiniz. Bu, sizin için herhangi bir sakınca doğurmayacaktır.
Anket kapsamında güvenip bize teslim ettiğiniz verilerinizi,
elbette sorumlu bir şekilde ele alacağız. Verileriniz, yasal veri
koruma yönetmeliklerine, özellikle AB Genel Veri Koruma
Tüzüğü (GVKT) ile Alman Federal Veri Koruma Yasası (BDSG)
uyarınca gizlilikle kaydedilecek ve kullanılacaktır.
Bu anketler niçin yapılıyor?
Konstanz Yurttaşları Anketi, Konstanz şehrinin sunduğu destek
ile Konstanz Üniversitesi (Prof. Dr. Hinz Çalışma Alanı) tarafından
yürütülen bir bilimsel araştırma projesidir. Araştırmanın odak
noktasında, yaşam memnuniyeti boyutlarının yanı sıra özellikle
başta belediye bölgesine yönelik siyaset olmak üzere güncel
konulardaki değerlendirmeler ve görüşler işlenmektedir.
Anketten elde edilen sonuçlar, Konstanz şehrinin güncel belediye planlamalarına katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda yurttaşlarımız anket çalışmasına katılarak Konstanz’daki yaşam
koşullarının iyileştirilmesine yardımcı olmaktadır. Toplanan tüm
veriler, ilgili bilimsel yayınlar ve raporlar için gerekli temeli
oluşturmaktadır.
Anketler hangi sıklıkta yapılıyor?
Konstanz Yurttaşları Anketi, genellikle yılda bir kez (sonbaharda)
yapılır. Bu bağlamda önemli sorular ortaya çıkarsa, kısa ara
anketlere de davet edileceksiniz. Sonbahar anketleri genellikle
yaklaşık 25 dakika sürer – ara anketler ise çok daha kısa
sürede yapılmaktadır.

Anket neden internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılıyor?
Web platformları üzerinden iletişim, bugün toplumun büyük
çoğunluğu için günlük yaşamın bir parçası haline gelmiştir.
Ayrıca internet üzerinden çevrimiçi bir anket, düşük maliyetli
ve daha rahattır. Anketlerimizin basit, iyi tasarlanmış ve güvenli
olmasına özen gösteriyoruz. Bunun için ideal olarak, bir
dizüstü bilgisayar veya PC kullanırsınız, ancak anketi bir tablet
veya akıllı telefon ile yapmak da mümkündür.
Anket için kimlerle iletişime geçiliyor?
Konstanz Yurttaşları Anketinin toplumu mümkün olduğunca iyi
temsil etmesi için, katılımcıların iletişim bilgileri adrese dayalı
nüfus kayıt sisteminden alınır. Araştırma projesini desteklemek
için, şehir tarafından rastgele örneklem yöntemiyle tesadüfi
olarak genellikle yaklaşık 4.000 yurttaş seçilir. Araştırma amaçlı
olarak üniversitelerin bu verilere erişimine izin verilmektedir.
Toplumun tamamını iyi temsil etmeleri adına, anket örneklemine
davet edilen kişilerin mümkün olduğunca çok sayıda ankete
katılımı önemlidir.
Bu adresler, yalnızca bir araştırma projesi kapsamında sizinle
iletişime geçebilmek için kullanılmaktadır. Seçilen her yurttaşa
üniversite tarafından, çevrimiçi olarak ankete kaydolmaya
yönelik bir link ve bireysel erişim kodu içeren birer ön yazı
gönderilir. Bu sayede yalnızca erişim kodu gönderilen kişilerin
ankete katılmaları güvence altına alınır. Kayıt olmayan kişilere
hatırlatıcı posta da gönderilmesi söz konusudur. Konstanz
Üniversitesinin daha sonraki anketler için kayıt olanlar ile iletişime geçebilmesi için kayıt olunması gereklidir
Çevrimiçi olarak katılım için yeni kayıt nasıl yapılır?
İletişime geçilen kişiler, ankete çevrimiçi katılım için ilk önce
kendilerine gönderilen katılım linki üzerinden e-posta adresleri,
kendi seçtikleri şifreleri (yalnızca kayıt olan kişiler tarafından

bilinen), soyadları (kişisel olarak hitap etmek için) ve doğum
yıllarını kullanarak kayıt olabilmektedir. Ayrıca isteğe bağlı
olarak cinsiyet ve semt de belirtilebilmektedir. Kayıt olurken,
ön yazı ile birlikte gelen kod gerekli olmaktadır. Ankete kayıt
işlemi, üniversite tarafından yönetilen bir sistemde gerçekleşir.
Kaydınızı silmediğiniz sürece, ileride yapılacak Yurttaşlar
Anketlerine davet edilirsiniz. Gelecekteki Yurttaşlar
Anketine katılmak istemeyen herkes istediği zaman
kaydını sildirebilir.
Bunun için tek yapmanız gereken, kullanıcı hesabınızda
“Verilerim” altındaki “Üyeliği sonlandır” fonksiyonunu kullanmak
veya iletişim adresine bir mesaj göndermektir.
Halen kayıtlı yurttaşların çevrimiçi ankete katılımı nasıl
gerçekleşiyor?
Kayıt olurken, belirli bilgileri (örn. adınızı ve e-posta adresinizi)
üniversiteyle paylaşırsınız. Bu bilgiler, ileride her yıl yapılan
Konstanz Yurttaşları Anketine sizi davet etmek için gerekli
olmaktadır. Bir kez kaydolan anket katılımcıları için ise
ankete erişim oldukça kolaydır. E-posta yoluyla, sizi doğrudan
anket sayfasına yönlendirecek kişiye özel bir link içeren bir
mesaj alırsınız. Ancak ankete katılmaktan vazgeçerseniz,
kaydınızı istediğiniz zaman sildirebilirsiniz.
Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz?
Tüm yanıtlar mutlak gizlilikle ele alınır ve iletişim bilgilerinden
ayrı olarak saklanır. Anket sonuçları, sadece anonimleştirilmiş
(isimsiz) halde ve toplu bir biçimde yayınlanır. Bunun anlamı
şudur: Hiç kimse yayınlanan anket sonuçlarına bakarak bu
beyanların kimin tarafından yapıldığını anlayamaz. Bu proje
kapsamında çalışan arkadaşlarımız, anket katılımcılarına ait
iletişim ve anket verilerini, elbette veri koruma

