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Εμπιστευτικότητα και Απόρρητο 

Η διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ανωνυμίας των πελατών μας και του προσωπικού τους 
που λαμβάνει μέρος στις έρευνές μας είναι θεμελιώδους σημασίας για τις εργασιακές πρακτικές 
μας και, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, θα πρέπει να θεωρείτε ότι χειριζόμαστε τα 
οποιαδήποτε στοιχεία μας παρέχονται ως άκρως εμπιστευτικά. 

Όλα τα προσωπικά αναγνωριστικά που συνδέουν ένα μεμονωμένο αρχείο με κάποιον υπάλληλο 
αφαιρούνται και η υποβολή ανωνυμοποιείται πλήρως μόλις κλείσουμε την έρευνα. Η διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχει ο συμμετέχοντας παραμένει στην κατοχή μας μόνο για τη 
διάρκεια της σχετικής έρευνας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει μια μερικώς 
ολοκληρωμένη έρευνα και να επιστρέφει σε αυτήν αργότερα, καθώς και για να μπορούν να 
εντοπίζονται τυχόν πολλαπλές υποβολές. Μετά από αυτό, δεν διατηρούμε κανένα αρχείο αυτών 
των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν τις χρησιμοποιούμε για οποιονδήποτε άλλο 
σκοπό. 

Οι πελάτες μπορούν να εφαρμόζουν φίλτρα στα δεδομένα τους με βάση τα στοιχεία που 
παρέχονται από τους υπαλλήλους, όπως για παράδειγμα το τμήμα, η ηλικιακή ομάδα ή το 
διάστημα απασχόλησης από την εταιρεία. Ωστόσο, για να προστατεύεται η ανωνυμία των 
συμμετεχόντων, το σύνολο δεδομένων δεν μπορεί να φιλτράρεται για κάτω από πέντε άτομα. 

Όλες οι μεμονωμένες απαντήσεις θα διατηρούνται ως ανώνυμα δεδομένα και θα συγκεντρώνονται 
ώστε να αποτελούν μέρος ολόκληρης της βάσης δεδομένων της Leesman, έτσι ώστε να μπορούν να 
γίνονται μελλοντικές συγκρίσεις έργων και να ετοιμάζονται συγκριτικές αξιολογήσεις σε επίπεδο 
βιομηχανικού κλάδου, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα συγκεντρωτικά αυτά 
στοιχεία δεν θα συνδέουν σε κανένα σημείο μια απάντηση ή τα αποτελέσματα κάποιας έρευνας με 
κάποιο άτομο εντός του οργανισμού του πελάτη. Όπως ισχύει και στην περίπτωση συγκρίσεων με 
βάση τα δημογραφικά στοιχεία των υπαλλήλων, οι συγκρίσεις έργων όπως ο βιομηχανικός κλάδος, 
η τοποθεσία ή ο τύπος κτιρίου θα ενεργοποιούνται μόνο εφόσον το μέγεθος της ομάδας είναι 
επαρκές για να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των στοιχείων του πελάτη.  

Ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 2018, απαιτεί να εγγράφεται στο Γραφείο 
του Επιτρόπου Πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου ο κάθε οργανισμός που επεξεργάζεται 
προσωπικά δεδομένα. 
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