
Användarvillkor för Iniziopanelen

Om Iniziopanelen
Att vara med i Iniziopanelen innebär att man är tillgänglig för att besvara frågor som Demoskop 
sammanställer. Deltagande vid varje enskild undersökning är frivilligt.

Inträde, utträde, uteslutning, inaktivitet m m
För att gå med i panelen behöver man gå igenom en rekryteringsprocess. Den innebär:

a/ Samtycka till Iniziopanelens personuppgiftspolicy
b/ Besvara ett formulär med bakgrundsinformation
c/ Verifiera sitt medlemskap via den kontaktuppgift som registrerats i b/ ("s.k. "double opt in")

I varje kontakt, formulär samt vid de informationssidor som finns i anslutning till medlemskapet finns 
möjligheten att avregistrera sig. Utöver detta går det alltid att använda hjälptelefonen [073-522 55 55] eller 
skicka ett epost till paneladministratören på support@iniziopanelen.se om en medlem vill avsluta sitt 
medlemskap.

Du får endast ha ett medlemskap i Panelen och för det fall Demoskop upptäcker ytterligare 
medlemsregistreringar för samma person har Demoskop rätt att avregistrera alla eller övriga 
medlemskonton. Flera medlemmar i en familj har rätt att delta i Panelen men en enkätundersökning kan 
endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för enkätundersökningen gäller. 

Demoskop förbehåller sig även rätten att avsluta medlemskap om medlemmen inte deltagit i några 
enkätundersökningar under en sammanhängande period om 36 månader, om medlem inte uppfyller då 
gällande krav för medlemskap i Panelen eller om medlem enligt Demoskops uppfattning inte följt vid var tid 
gällande villkor för medlemskap i Panelen.

I samband med ditt medlemskap kan du interagera med andra. Demoskop vill upprätthålla en respektfull 
miljö för alla, vilket innebär att du inte får kränka, hota eller på annat sätt göra någon illa (till exempel genom 
genom att vilseleda, bedra, förtala, mobba, trakassera eller uppträda hotfullt) i din kontakt med andra 
panelmedlemmar och / eller anställda på Demoskop eller underleverantörer anlitade av Demoskop i 
samband med ditt panelmedlemskap. Överträdelse av denna regel leder till omedelbar avstängning.

Om det visar sig att du har, eller försökt, förstöra, skada eller utnyttja systemet / tjänsten / ditt medlemskap 
på bedrägligt sätt leder även detta till omedelbar avstängning.

Hjälp och support 
Teknisk support, allmänna frågor om panelen eller medlemskapet går alltid att få via de informationssidor 
som finns i anslutning till panelen. Det går alltid att använda hjälptelefonen [073-522 55 55] eller skicka ett 
epost till paneladministratören på support@iniziopanelen.se.

Ersättning
Det utgår ingen ersättning för deltagande i Panelen. Behandling av personuppgifter samt samtycke. Se 
personuppgiftspolicy.
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