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1

Apie mus ir mūsų apklausas

Jūs („jūs“, „jūsų“ arba „respondentas“) ketinate dalyvauti internetinėje apklausoje („apklausa“,
„apklausos“), kurią vykdo „GfK SE“ („GfK“ arba „mes“, „mūsų“, žr. skyrių „Kontaktinė informacija“).
Mūsų bendrovė įsikūrusi Europos Sąjungoje. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis pagal
galiojančius Europos duomenų apsaugos įstatymus ir kitus teisės aktus. „GfK“ priklauso pasaulinei
organizacijai („GfK Group“), kurią sudaro Europos Sąjungoje ir už jos ribų veikiančios įmonės,
daugiausia priklausančios Vokietijos bendrovei „GfK SE“.

2

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai nustato jus kaip asmenį. Netiesioginis
nustatymas reiškia, kad ji turi būti naudojama kartu su kita informacija, pavyzdžiui, jūsų vardu,
pavarde, pašto adresu, el. pašto adresu ir telefono numeriu, unikaliu interneto arba skaitmeninio
įrenginio identifikatoriumi.

3

Asmens duomenų naudojimas

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis toliau aprašytais tikslais. Mes nerenkame ir neapdorojame
daugiau informacijos ar kitų asmens duomenų, nei to reikia atitinkamiems „GfK“ ar kliento tikslams
pasiekti. Asmens duomenis naudojame tik kaip nurodyta šiame privatumo pranešime, ir tvarkome juos
kliento vardu bei pagal kliento nurodymus, jei respondentų asmens duomenis mums pateikia klientas.

3.1

Vykdant apklausas tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Atsižvelgiant į įvairius scenarijus, aprašytus šio privatumo pranešimo 3 skyriuje, „GfK“ gali veikti kaip
atitinkamų asmens duomenų kategorijų duomenų valdytojas arba tvarkytojas:
1. Apklausos duomenys – tai respondentų atsakymai į apklausas, į kuriose netyčia gali būti įtraukti
asmens duomenys.
2. Jūsų slapyvardis – tai identifikavimo numeris, kurį jums priskyrė išorės paslaugų teikėjas arba
„GfK Group“ įmonė (kartu su duomenų rinkimo vietoje partneriais), mūsų vardu atrenkantys
respondentus ir kviečiantys juos dalyvauti apklausose. Jūsų slapyvardis priskiriamas asmens
duomenims, ir duomenų rinkimo vietoje partneris gali jį naudoti, siekiant nustatyti jus kaip asmenį.
3. Metaduomenys. Metaduomenys – tai vykdant apklausą surinkti asmens duomenys, pavyzdžiui,
naršyklės slapukai ar internetiniai registracijos failai.
4. Kontaktinė informacija gali būti respondento vardas, pavardė, pašto adresas, telefono numeris
ir el. pašto adresas, gautas iš kliento kontaktų sąrašo šio tyrimo tikslais.
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3.2

Duomenų rinkimo vietoje partneriai

Mes naudojamės duomenų rinkimo vietoje partnerių paslaugomis, kad surastume ir pakviestume
apklausai tinkamus respondentus, taip pat renkame jų atsakymus į apklausas naudodami slapyvardį.
Jei duomenų rinkimo vietoje partneris yra išorinė įmonė, „GfK“ negali priskirti respondentui
slapyvardžio, bet kokios apklausos duomenų ar metaduomenų, kad galėtų nustatyti respondentą.
Jei duomenų rinkimo vietoje partneris yra „GfK Group“ įmonė, mes taip pat nesusiesime jūsų
apklausos duomenų ar metaduomenų su jumis.
Žr. 4.3 skyrių („Išoriniai paslaugų teikėjai“).

3.3

Kontaktinės informacijos ir apklausos duomenų kontrolė bei tvarkymas
3.3.1 Respondentų kvietimas dalyvauti apklausoje pasitelkiant duomenų
rinkimo vietoje partnerius
Jei apklausos užsakovas nepateikia mums kontaktų sąrašo ar kitų asmens duomenų,
apklausos duomenų ir metaduomenų valdytojas yra „GfK“.
„GfK“ tvarko jūsų apklausos duomenis pagal slapyvardį, remdamasi jūsų sutikimu,
pateiktu duomenų rinkimo vietoje įmonei, kuri pakvietė jus dalyvauti apklausoje, arba
tiesiogiai mums, kai sutinkate dalyvauti apklausoje.

3.3.2 Respondentų, kurių kontaktinę informaciją „GfK“ gauna iš klientų,
apklausos
Kai kuriems tyrimams apklausos užsakovas pateikia „kontaktų sąrašą“, t. y.
potencialių respondentų kontaktinę informaciją. Tokiu atveju „GfK“ atlieka apklausą
kliento vardu pagal duomenų tvarkymo sutartį ir galiojančius duomenų apsaugos
įstatymus, o klientas yra už kontaktinę informaciją ir apklausos duomenis atsakingas
duomenų valdytojas.
Klientui leidus, kontaktų sąrašus persiunčiame duomenų rinkimo vietoje partneriams,
kurie gali naudoti kontaktinę informaciją dviem būdais:
(1)
susieti kontaktų sąraše esančius asmenis su savo duomenų baze, jei turi, ir
pakviesti dalyvauti apklausoje šioje duomenų bazėje ir kontaktų sąraše esančius
asmenis;
(2)
jei duomenų rinkimo vietoje partneris neturi savo duomenų bazės arba
kontaktų sąrašo, arba dabartinė duomenų bazė nepakankamai didelė, kad būtų
surinktas reikiamas atsakytų klausimynų skaičius, minėta informacija naudojama
norinti tiesiogiai susisiekti su asmenimis iš kontaktų sąrašo ir pakviesti juos
dalyvauti apklausoje.
Jūsų atsakymus į apklausas renkame pagal slapyvardį.
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Jei apklausas vykdome kontaktų sąrašus pateikusių klientų vardu, respondentams
atskleidžiame kliento tapatybę. Dėl metodologinių priežasčių to nedarome apklausos
pradžioje, o tik pabaigoje, taip siekdami užkirsti kelią šališkiems rezultatams.

3.4

Metaduomenys
Mes, kaip rinkos tyrimų bendrovė ir interneto svetainės operatorė, tvarkome metaduomenis
kaip duomenų valdytojas savo teisėtiems interesams užtikrinti. Metaduomenys – tai vykdant
apklausą surinkti asmens duomenys, pavyzdžiui, kuriuos surenka naršyklės slapukai ar
internetiniai registracijos failai. Šių duomenų tvarkymui taikoma mūsų slapukų politika.

3.5

Kaip naudojame jūsų asmens duomenis?
Mes analizuojame ir vertiname apklausos duomenis, siekdami savo arba kliento vykdomo
rinkos tyrimo tikslų. Prie apklausos duomenų, kuriais dalinamės su klientais, niekada
nepridedame kontaktinės informacijos. Paprastai visų respondentų apklausos duomenis
sujungiame su kitų respondentų apklausos duomenimis. Kai kuriais atvejais galime pateikti
apklausos duomenis respondentų lygiu, naudodami slapyvardį, o ne jūsų vardą ir pavardę. Tai
reiškia, kad klientas jūsų atsakymų negali susieti su jumis.
Metaduomenis naudojame, kad pagerintume vartotojų patirtį, padidintume našumą ir
patogumą vartotojui, užtikrintume apklausų saugumą ir kokybę, įskaitant sukčiavimo, mūsų IT
sistemų sutrikdymo ar žalos prevenciją ir aptikimą.
Mūsų gali būti reikalaujama naudoti ir saugoti asmens duomenis teisiniais ir teisės aktų
reikalavimų laikymosi tikslais, pavyzdžiui, nusikalstamumo, nuostolių prevencijos, sukčiavimo
ar piktnaudžiavimo mūsų paslaugomis ir IT sistemomis prevencijos, nustatymo ar tyrimo
tikslais. Mes taip pat galime naudoti jūsų asmens duomenis vykdydami vidaus ir išorės audito
reikalavimus, siekdami užtikrinti informacijos saugumą, taip pat norėdami apsaugoti ir vykdyti
mūsų bei kitų asmenų teises, apsaugoti privatumą, saugumą ir turtą.
Mes perduodame kontaktinę informaciją duomenų rinkimo vietoje partneriams, kad jie galėtų
bendrauti su respondentais dėl apklausos, pakviesti juos dalyvauti apklausoje ir priminti jiems
apie apklausą.

4

Kaip dalinamės asmens duomenimis?

Jūsų asmens duomenys bus atskleisti tik toliau nurodytais tikslais ir tik toliau apibūdintoms trečiosioms
šalims, nebent jūs pateikėte konkretų sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo kitoms kategorijoms
priklausančioms trečiosioms šalims. „GfK“ imsis reikiamų veiksmų, kad užtikrintų jūsų asmens
duomenų tvarkymą, saugojimą ir perdavimą pagal galiojančius įstatymus.

4.1

Perdavimas „GfK Group“ įmonėse
Mes galime perduoti jūsų asmens duomenis vienai ar daugiau „GfK Group“ priklausančių
įmonių, jei to reikia duomenims tvarkyti ir saugoti, suteikiant jums galimybę susipažinti su mūsų
apklausomis, jei minėtos įmonės teikia pagalbą, padeda priimant sprendimus dėl paslaugų
tobulinimo, turinio kūrimo ir kt., kaip aprašyta šios privatumo politikos 3 skyriuje. Mes
neatskleisime respondentų asmens duomenų „GfK Group“ nepriklausančioms trečiosioms
šalims, nebent respondentai prieš perduodant duomenis aiškiai ir konkrečiai išreiškė savo
sutikimą.
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4.2

Farmakologinio budrumo reikalavimai
Nors vykdydami įprastą veiklą mes nesidaliname respondentų asmens duomenimis su
klientais, jūsų dalyvavimui apklausoje gali būti reikalingas atskiras sutikimas su farmakologinio
budrumo reikalavimais, kurie, priklausomai nuo tyrimo rūšies ir šalies, kurioje atliekamas
tyrimas, išimtiniais atvejais gali būti susiję su ribotu asmens duomenų atskleidimu klientams.

4.3

Išoriniai paslaugų teikėjai
Prireikus, tam tikras mūsų paslaugas papildančias užduotis patikėsime kitoms įmonėms ir
asmenims, kurie veiks mūsų vardu, laikydamiesi duomenų tvarkymo sutarčių reikalavimų.
Pavyzdžiui, mes teikiame asmens duomenis duomenų rinkimo vietoje partneriams, kaip
aprašyta šio privatumo pranešimo 3.2 skyriuje „Duomenų rinkimo vietoje partneriai“. Savo
nuožiūra galime pasitelkti paslaugų teikėjus, rangovus ar partnerius, suteikiančius prieglobą
mūsų duomenų bazėms ir programoms, taip pat duomenų tvarkymo paslaugoms teikti ir jūsų
prašomai informacijai siųsti. Asmens duomenis teikiame duomenų rinkimo vietoje
partneriams, kad jie galėtų kviesti respondentus arba juos apklausti, vykdydami rinkos
tyrimus. Su išorės paslaugų teikėjais tokiais duomenimis dalinsimės arba leisime jiems su jais
susipažinti tik tiek, kiek to reikia atitinkamam tikslui įgyvendinti. Tokios įmonės negali naudoti
duomenų jokiais kitais tikslais, ypač savo ar trečiųjų šalių tikslais. „GfK“ išoriniai paslaugų
teikėjai įsipareigoja užtikrinti jūsų asmens duomenų konfidencialumą.

4.4

Veiklos perdavimas
Vykdant bendrovės reorganizavimą, restruktūrizavimą, sujungimą, pardavimą ar kitokį turto
perleidimą (toliau kartu vadinama „veiklos perdavimas“), informaciją, įskaitant asmens
duomenis, perduosime pagrįsta apimtimi ir tiek, kiek būtina atsižvelgiant į veiklos perdavimo
pobūdį, su sąlyga, kad perimančioji šalis sutiks tvarkyti jūsų asmens duomenis pagal
galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Mes užtikrinsime bet kokių asmens duomenų
konfidencialumą ir iš anksto pranešime naudotojams, jei asmens duomenims bus taikoma
kitokia privatumo politika.

4.5

Viešosios įstaigos
Viešosioms institucijoms jūsų asmens duomenis atskleisime tik tuo atveju, jei to reikalauja
įstatymai. Pavyzdžiui, „GfK“ reaguos į teismų, teisėsaugos, priežiūros įstaigų ir kitų viešųjų bei
vyriausybinių institucijų, įskaitant nepriklausančias jūsų gyvenamosios vietos valstybei,
prašymus.

5

Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Esant tam tikroms aplinkybėms „GfK“ taip pat turės perduoti jūsų asmens duomenis Europos Sąjungai
ir (arba) Europos ekonominei erdvei (EEE) nepriklausančioms šalims, kurios dar vadinamos
„trečiosioms šalims“. Toks duomenų perdavimas į trečiąsias šalis gali būti susijęs su visa tvarkymo
veikla, aprašyta šio privatumo pranešimo 3 skyriuje. Šis privatumo pranešimas taikomas net tada, kai
perduodame asmens duomenis trečiosioms šalims, kuriose taikomas kitoks duomenų apsaugos lygis
nei jūsų gyvenamosios vietos šalyje. Pirmiausia, tarptautinis duomenų perdavimas gali būti taikomas,
kai duomenys perduodami:
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„GfK Group“ juridiniams asmenims

5.1

„GfK Group“ juridiniams asmenims, nepriklausantiems Europos Sąjungai, kurie pasirašė tarp grupės
įmonių sudaromas duomenų apsaugos sutartis, atitinkančias Europos Komisijos patvirtintas
standartines sutartines nuostatas, siekiant apsaugoti jūsų privatumą ir įteisinti tarptautinį duomenų
perdavimą.

Kitoms trečiosioms šalims, nepriklausančioms Europos Sąjungai (ES) ir
Europos ekonominei erdvei (EEE)

5.2

Bet koks asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims, nepriklausančioms „GfK Group“, bus
vykdomas jums apie tai pranešus ir (jei taikytina) gavus jūsų sutikimą. Bet koks asmens duomenų
perdavimas į kitas trečiąsias šalis, išskyrus tas, kurių atžvilgiu Europos Komisija priėmė „sprendimą
dėl tinkamumo“*, susijusį su duomenų apsaugos lygiu, kuris atsiranda dėl sutartinių susitarimų,
naudojant Europos Komisijos patvirtintas standartines sutarties sąlygas arba kitas tinkamas
apsaugos priemonės pagal galiojančius įstatymus.
*) žr. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en
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Saugumas

„GfK“ atsakingai žiūri į duomenų saugumą. Mes užtikriname tinkamą saugumo lygį, todėl įdiegėme
pagrįstas fizines, elektronines ir administracines procedūras, skirtas apsaugoti surinktus duomenis
nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo ar prieigos prie
perduodamų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų. Mūsų informacijos saugumo politika ir
tvarka yra suderinti su plačiai pripažintais tarptautiniais standartais ir, jei reikia, reguliariai peržiūrimi
bei atnaujinami, siekiant atsižvelgti į mūsų verslo poreikius, technologijų pokyčius ir priežiūros
institucijų reikalavimus. Prieiga prie jūsų asmens duomenų suteikiama tik pagal būtinybės žinoti
principą ir tik tiems darbuotojams, paslaugų teikėjams arba su „GfK“ susijusioms įmonėms, kurių veikla
arba pareigos to reikalauja.
Pažeidus asmens duomenų tvarkymo reikalavimus, „GfK“ apie duomenų saugumo pažeidimą praneš
laikydamasi visų galiojančių teisės aktų.

Jūsų juridinės teisės

7

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite konkrečias juridines teises, susijusias su mūsų surinktais jūsų
asmens duomenimis. Tai taikoma visam šio privatumo pranešimo 3 skyriuje aprašytam duomenų
tvarkymui. „GfK“ gerbs jūsų asmenines teises ir tinkamai spręs jums nerimą keliančius dalykus.
Šiame sąraše pateikiama informacija apie jūsų juridines teises, kurias jums suteikia duomenų
apsaugos įstatymai.


Teisė atšaukti sutikimą: jei asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu, galite
bet kuriuo metu šį sutikimą atšaukti, rašydami el. laišką el. pašto adresu, nurodytu
apklausos įvadiniame puslapyje, arba duomenų apsaugos pareigūnui (žr. „Kontaktinę
informaciją“). Atkreipkite dėmesį, kad atšaukę sutikimą jūs, kaip respondentas, negalėsite
dalyvauti atitinkamame projekte ir negausite jokio atlygio ar paskatų, kurias „GfK“ gali
pasiūlyti respondentams.
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Teisė ištaisyti duomenis: galite prašyti mūsų ištaisyti su jumis susijusius asmens duomenis.
Mes stengiamės, kad mūsų turimi, valdomi ir nuolat naudojami asmens duomenys būtų
tikslūs, išsamūs, atnaujinti ir svarbūs, remiantis naujausia mūsų turima informacija. Kai kuriais
atvejais teikiame savitarnos interneto portalus, kuriuose vartotojai patys gali peržiūrėti ir
ištaisyti savo asmens duomenis.



Teisė apriboti duomenų tvarkymą: jūs galite paprašyti mūsų apriboti jūsų asmens duomenų
tvarkymą, jei:
- abejojate savo asmens duomenų tikslumu – tam laikotarpiui, per kurį turime patikrinti
jų tikslumą;
- duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs prašote apriboti jūsų asmens duomenų
tvarkymą, bet jų neištrinti;
- mums daugiau nebereikia jūsų asmens duomenų, bet jų reikia jums, kad galėtumėte
pateikti, vykdyti teisinius reikalavimus arba nuo jų gintis; arba
- prieštaraujate duomenų tvarkymui tol, kol mes patikrinsime, ar mūsų teisėti pagrindai
viršesni už jūsų.



Teisė susipažinti: galite paprašyti mūsų informacijos apie asmens duomenis, kuriuos turime
apie jus, įskaitant informaciją apie turimų ar valdomų asmens duomenų kategorijas, kam jie
naudojami, kaip juos renkame (jei netiesiogiai iš jūsų) ir kam juos atskleidžiame, jei taikytina.
Galite gauti vieną nemokamą asmens duomenų, kuriuos turime apie jus, kopiją, tačiau mes
pasiliekame teisę imti pagrįstą mokestį už kiekvieną papildomą kopiją, kurios galite paprašyti.



Teisė į perkeliamumą: jūsų prašymu perduosime jūsų asmens duomenis kitam duomenų
valdytojui, jei tai techniškai įmanoma, su sąlyga, kad duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų
sutikimu arba būtinas sutarties vykdymui. Užuot gavę savo asmens duomenų kopiją, galite
prašyti tiesiogiai perduoti duomenis kitam jūsų nurodytam duomenų valdytojui.



Teisė ištrinti: jūs galite prašyti mūsų ištrinti jūsų asmens duomenis, jei:
-

asmens duomenys nebereikalingi tikslams, kuriais jie buvo surinkti ar kitaip tvarkomi;
turite teisę prieštarauti tolesniam jūsų asmens duomenų tvarkymui (žr. toliau) ir
pasinaudoti teise nesutikti su duomenų tvarkymu;
duomenų tvarkymas yra pagrįstas jūsų sutikimu, o atšaukus sutikimą nėra kito teisinio
pagrindo juos tvarkyti;
asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

nebent toks tvarkymas yra būtinas:


kad būtų laikomasi teisinio įsipareigojimo, pagal kurį iš mūsų reikalaujama tvarkyti
duomenis;
dėl įstatymuose numatytų duomenų saugojimo reikalavimų;
norint iškelti, vykdyti teisinius reikalavimus arba juos ginti.

Teisė prieštarauti: bet kuriuo metu galite prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui pagal
jūsų konkrečią situaciją, jei duomenų tvarkymas grindžiamas ne jūsų sutikimu, bet mūsų ar
trečiosios šalies teisėtais interesais. Tokiu atveju nebetvarkysime jūsų asmens duomenų,
nebent nurodytume įtikinamas teisėtas priežastis ir viršesnį interesą, susijusį su teisinių
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reikalavimų pateikimu, nagrinėjimu ar gynyba. Jei prieštaraujate duomenų tvarkymui,
nurodykite, ar norite, kad mes ištrintume jūsų asmens duomenis, ar kad apribotume jų
tvarkymą.


Teisė pateikti skundą: nustačius įtariamą galiojančių privatumo įstatymų pažeidimą, galite
pateikti skundą savo valstybės arba valstybės, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas,
duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Atkreipkite dėmesį:


Laikotarpis: mes pasistengsime įvykdyti jūsų prašymą per 30 dienų, tačiau šis laikotarpis gali
būti pratęstas dėl tam tikrų priežasčių, susijusių su konkrečiomis juridinėmis teisėmis arba
prašymo sudėtingumu.



Prieigos apribojimas: esant tam tikroms aplinkybėms negalėsime suteikti jums prieigos prie
visų ar kai kurių jūsų asmens duomenų dėl įstatymais numatytų reikalavimų. Jei atmesime
jūsų prašymą susipažinti su duomenimis, nurodysime tokio atmetimo priežastį.



Nepakankamas identifikavimas: kai kuriais atvejais negalime pažiūrėti jūsų asmens duomenų
pagal jūsų prašyme pateiktus identifikatorius. Pavyzdžiui, negalime pažiūrėti jūsų apklausos
duomenų ar metaduomenų, jei pateikiate savo vardą, pavardę, el. pašto adresą, tačiau jus
dalyvauti apklausoje pakvietė duomenų rinkimo vietoje partneriai (žr. šio privatumo pranešimo
3.2 skyrių „Duomenų rinkimo vietoje partneriai“).
Tokiais atvejais, kai negalime nustatyti jūsų kaip duomenų subjekto, negalime patenkinti jūsų
prašymo įgyvendinti šiame skyriuje aprašytas juridines teises, nebent pateikiate papildomos
informacijos, leidžiančios jus nustatyti
Jei norite pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis, tiesiogiai kreipkitės į duomenų rinkimo vietoje
partnerį, kuris jus pakvietė dalyvauti apklausoje, o ne į „GfK“. Tokiu būdu jūs neatskleisite
mums savo tapatybės, o duomenų rinkimo vietoje partneris galės patvirtinti jūsų prašymą bei
perduoti jį mums, nurodydamas jūsų slapyvardį. Taip galėsime peržiūrėti jūsų užklausą, tarsi
ją būtumėte tiesiogiai pateikę mums.
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Pasinaudojimas juridinėmis teisėmis: jei norite pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis,
susisiekite su mumis raštu ar kita tekstine forma, pavyzdžiui, el. laišku arba laišku. Jūs taip
pat galite tiesiogiai kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną. Jo kontaktinius duomenis
rasite šio privatumo pranešimo pabaigoje.

Jūsų asmens duomenų saugojimas

ei norite pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis, susisiekite su mumis raštu ar kita tekstine forma,
pavyzdžiui, el. laišku arba laišku. Tačiau įstatymais mūsų gali būti reikalaujama jūsų asmeninius
duomenis saugoti ilgiau.
Nors paprastai asmens duomenis saugome 1 (vienus) metus, saugojimo laikotarpis gali priklausyti
nuo kliento nurodymų, susijusių su tyrimais, kai klientas yra duomenų valdytojas ir pateikia mums jūsų
kontaktinę informaciją. Jei bus taikomas ilgesnis saugojimo laikotarpis, mes atitinkamai informuosime
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respondentus el. laišku atsiųstame kvietime arba pradiniame apklausos puslapyje. Metaduomenis
ilgiausiai saugome dvejus metus.
Be to, negalėsime ištrinti visų jūsų asmens duomenų, jei paprašysite mūsų nesusisiekti su jumis
ateityje. Šiuo tikslu „GfK“ saugo įrašus apie asmenis, kurie nenori, kad su jais būtų susisiekta ateityje
(pavyzdžiui, siunčiant el. pašto informacinius biuletenius arba kviečiant dalyvauti rinkos tyrimų
projektuose). Mes laikysime jūsų prašymą sutikimu saugoti jūsų asmens duomenis šiais tikslais,
nebent nurodysite kitaip.

9

Privatumo pranešimo pakeitimai

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu pakeisti ir atnaujinti privatumo politiką ir šį
privatumo pranešimą. Taigi, rekomenduojame peržiūrėti privatumo pranešimą kiekvieną kartą prieš
pradedant pildyti apklausą. Šis privatumo pranešimas galioja nuo pirmiau nurodytos paskutinės
peržiūros datos. Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis laikydamiesi privatumo pranešimo, pagal kurį
jie buvo renkami, nebent sutiksite, kad jie būtų tvarkomi kitaip.

10 Kontaktinė informacija
Visus su duomenų apsauga susijusius klausimus ir prašymus pasinaudoti savo juridinėmis teisėmis
siųskite tiesiogiai duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo_germany@gfk.com arba paštu toliau
nurodytu adresu.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nuremberg
Vokietija
Vadovybė:

Peter Feld (CEO)
Christian Bigatà Joseph (CFO)

Tel. +49 911 395-0 (komutatorius), gfk@gfk.com
Stebėtojų tarybos pirmininkas: Ralf Klein-Bölting
Registruota buveinė: Niurnbergas
Įregistruota apygardos teismo komerciniame registre:
Niurnbergas, HRB 25014
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