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1

O nas i naszych ankietach

Za chwilę wezmą Państwo („Państwo”, „Państwa’, „respondent” i wszelkie formy pochodne) udział w
ankiecie internetowej („ankieta", „ankiety”) prowadzonej przez GfK Polonia sp. z o.o. („GfK”, „my” /
„nas” / „nasz”, „nasze” i wszelkie formy pochodne, patrz rozdział „Dane kontaktowe”). Nasza firma
ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie ze
stosownymi europejskimi przepisami o ochronie danych osobowych i innymi przepisami
ustawowymi. GfK stanowi część organizacji globalnej („Grupa GfK”), która składa się z kilku spółek
w Unii Europejskiej i poza jej granicami, przy czym wszystkie są w większości własnością GfK SE z
siedzibą Niemczech.

2

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które bezpośrednio lub pośrednio identyfikują Państwa jako osobę, przy
czym „pośrednio” oznacza identyfikację w połączeniu z innymi danymi, na przykład imieniem i
nazwiskiem, adresem pocztowym, adresem e-mail i numerem telefonu lub unikalnym identyfikatorem
urządzenia internetowego lub cyfrowego.

3

Wykorzystywanie danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach opisanych poniżej. Nie gromadzimy ani nie
przetwarzamy większej ilości danych osobowych ani ich innych rodzajów niż jest to niezbędne do
realizacji celów GfK lub klienta. Będziemy wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób opisany
w tej Nocie o Ochronie Prywatności oraz przetwarzać je w imieniu klienta i zgodnie z jego instrukcjami
w przypadku otrzymania od niego danych osobowych Respondentów.

3.1

Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy podczas badań ankietowych

W zależności od poszczególnych sytuacji opisanych w części 3 Noty o Ochronie Prywatności GfK
może pełnić rolę administratora lub podmiotu przetwarzającego poniższe kategorie danych
osobowych:
1. „Dane z ankiet”, czyli odpowiedzi respondentów w ankietach, które mogą przypadkowo zawierać
dane osobowe,
2. Państwa „pseudonim”, czyli numer identyfikacyjny nadany Państwu przez zewnętrznego
dostawcę usług lub spółkę Grupy GfK (zwanych łącznie „partnerami terenowymi”), którzy w
naszym imieniu rekrutują respondentów i zapraszają ich do udziału w ankiecie. Państwa
pseudonim stanowi dane osobowe, ponieważ partner terenowy może go wykorzystać do
identyfikacji Państwa jako osoby.
3. „Metadane”. Metadane oznaczają dane osobowe gromadzone w tle podczas badania
ankietowego, takie jak pliki cookie w przeglądarce lub internetowe pliki dziennika.
4. „Dane kontaktowe” mogą obejmować imiona i nazwiska, adresy pocztowe, numery telefonów i
adresy e-mail respondentów otrzymane od klienta na potrzeby badania w postaci „listy
kontaktów”.
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3.2

Partnerzy terenowi

Korzystamy z usług partnerów terenowych przy znajdowaniu odpowiednich respondentów i
zapraszaniu ich do udziału w badaniu ankietowym, i będziemy gromadzić odpowiedzi udzielone przez
respondentów w ankiecie pod pseudonimem.
Gdy partnerem terenowym jest agencja zewnętrzna, GfK nie ma możliwości przypisania
pseudonimów, danych ankietowych ani metadanych możliwemu do zidentyfikowania respondentowi.
Gdy partnerem terenowym jest spółka Grupy GfK, również nie będziemy łączyć Państwa danych
ankietowych ani metadanych z Państwem jako osobą.
Patrz również punkt 4.3 („Zewnętrzni dostawcy usług”).

3.3

Kontrola i przetwarzanie danych kontaktowych oraz danych ankietowych
3.3.1 Rekrutacja respondentów za pośrednictwem partnerów terenowych
Jeżeli nie otrzymamy list kontaktów lub innych danych osobowych od klienta, który
zlecił przeprowadzenie ankiety, administratorem danych ankietowych i metadanych
pozostaje GfK.
GfK przetwarza Państwa dane ankietowe pod nadanym Państwu pseudonimem za
Państwa zgodą udzieloną agencji terenowej, która zaprosiła Państwa do udziału w
ankiecie, lub bezpośrednio nam w momencie wyrażenia zgody na udział w ankiecie.

3.3.2 Ankiety wśród respondentów, których dane kontaktowe GfK otrzymała
od klientów
W przypadku niektórych badań klient, który zlecił ankietę, przekazuje nam dane
kontaktowe w postaci „list kontaktowych" zawierających dane potencjalnych
respondentów. Wtedy GfK przeprowadza ankietę w imieniu klienta na mocy umowy
o przetwarzaniu danych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, a
klient pozostaje administratorem danych kontaktowych i danych ankietowych.
Za zgodą klienta przekazujemy te listy kontaktów partnerom terenowym, którzy mogą
następnie wykorzystywać dane kontaktowe na dwa sposoby:
(1)
w celu dopasowywania osób z list kontaktowych do ich własnej bazy
danych, jeśli takową posiadają, oraz zaproszenia do udziału w badaniu tych osób
z list, które znajdują się w ich bazie danych,
(2)
jeśli partner terenowy nie posiada własnej bazy danych lub jeśli dane z listy
kontaktowej i istniejącej bazy danych nie pokrywają się w wystarczającym
zakresie, aby uzyskać niezbędną liczbę wypełnionych ankiet, w celu
skontaktowania się bezpośrednio z osobami z listy kontaktowej i zaproszenia ich
do udziału w ankiecie.
Państwa odpowiedzi w ankiecie gromadzimy pod nadanym Państwu pseudonimem.
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Gdy przeprowadzamy ankiety w imieniu klientów, którzy dostarczają nam listy
kontaktowe, ujawniamy respondentom tożsamość klienta. Jednak ze względów
metodologicznych, czyli aby wykluczyć nieobiektywność wyników, nie robimy tego od
razu, ale dopiero po zakończeniu ankiety.

3.4

Metadane
„Metadane” przetwarzamy z pozycji administratora danych na rzecz naszego uzasadnionego
interesu jako firmy działającej w sektorze badań rynku i operatora strony internetowej.
Metadane oznaczają dane osobowe gromadzone w tle podczas ankiety, np. za pomocą
plików cookie w przeglądarce lub internetowych plików dziennika. Przetwarzanie tych danych
podlega naszej Polityce dot. plików cookie.

3.5

Jak wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Analizujemy i oceniamy dane ankietowe, aby osiągnąć cele nasze lub klienta w zakresie
badania rynku. Danych kontaktowych nigdy nie dołączamy do danych ankietowych, które
udostępniamy klientom. Zwykle łączymy dane ankietowe z takimi samymi danymi
pochodzącymi od innych respondentów. W niektórych przypadkach możemy zgłosić dane
ankietowe na poziomie respondenta, używając Państwa pseudonimu zamiast imienia i
nazwiska. W takiej sytuacji klient nie może przypisać Państwa odpowiedzi do Państwa jako
osoby.
Wykorzystujemy metadane w celu zapewnienia lepszego „doświadczenia użytkowników”,
poprawy wydajności, wygody użytkowania i bezpieczeństwa badań ankietowych, a także aby
zapewnić jakość, w tym skutecznie zapobiegać oszustwom i wykrywać je, oraz wykluczać
zakłócenia pracy i uszkodzenia naszych systemów informatycznych.
Niekiedy możemy być zobowiązani do wykorzystywania i przechowywania danych osobowych
z przyczyn prawnych oraz dla zapewnienia zgodności z przepisami, np. do celów zapobiegania,
wykrywania lub ścigania przestępstw, zapobiegania stratom, oszustwom lub wszelkim innym
nadużyciom naszych usług i systemów informatycznych. Możemy również wykorzystywać
Państwa dane osobowe w celu spełnienia wymogów audytu wewnętrznego i zewnętrznego,
zapewnienia bezpieczeństwa danych lub ochrony czy też egzekwowania naszych praw,
prywatności, bezpieczeństwa lub własności oraz identycznych praw i wymogów innych osób.
Danych kontaktowych używamy do przekazywania ich partnerom terenowym w celu
komunikacji z respondentami w związku z badaniem ankietowym, np. aby zaprosić ich do
udziału w badaniu i przypomnieć im o realizowanym badaniu ankietowym.

4

Jak udostępniamy dane osobowe

Państwa dane osobowe ujawnimy wyłącznie w opisanych poniżej celach, określonym poniżej stronom
trzecim– chyba że wyrażą Państwo konkretną zgodę na przekazywanie tych danych innym
kategoriom osób trzecich. GfK podejmie odpowiednie kroki w celu zapewnienia, aby Pana/Pani dane
osobowe były przetwarzane, zabezpieczane i przesyłane zgodnie z obowiązującym prawem.
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4.1

W obrębie Grupy GfK
Państwa dane osobowe możemy przekazywać jednej lub kilku spółkom zależnym Grupy GfK
w celu przetwarzania i przechowywania danych, zapewnienia Państwu dostępu do naszych
ankiet, pomocy technicznej, podejmowania decyzji dotyczących poprawy jakości usług,
tworzenia treści i w innych celach opisanych w części 3 niniejszej Polityki prywatności. Danych
osobowych respondentów nie ujawniamy osobom trzecim spoza Grupy GfK, o ile respondenci
nie wyrazili na to jednoznacznej zgody dotyczącej konkretnego celu przekazania przed jego
przeprowadzeniem.

4.2

Wymagania nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii
Chociaż nie udostępniamy danych osobowych Respondentów klientom w ramach
standardowej działalności biznesowej, Państwa udział w ankiecie może być przedmiotem
Państwa odrębnej zgody związaną z wymogami nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii, która to zgoda w wyjątkowych przypadkach oraz w zależności od rodzaju
badania i kraju, w którym jest ono realizowane, może się wiązać w wyjątkowych przypadkach
z ograniczonym przekazaniem danych osobowych klientom.

4.3

Zewnętrzni dostawcy usług
Kiedy to konieczne, zlecimy innym firmom i osobom wykonanie w naszym imieniu pewnych
zadań związanych z naszymi usługami, w ramach wyznaczonych przez umowy w zakresie
przetwarzania danych. Na przykład przekazujemy dane osobowe partnerom terenowym
zgodnie z opisem w punkcie 3.2 „Partnerzy terenowi” niniejszej Noty o Ochronie Prywatności.
Według własnego uznania możemy korzystać z usług dostawców, wykonawców lub
partnerów w zakresie hostingu naszych baz danych i aplikacji, przetwarzania danych lub
wysyłania Państwu informacji, o które Państwo zażądają. Dane osobowe przekazujemy
partnerom terenowym w celu rekrutacji lub prowadzenia wywiadów z respondentami podczas
realizowania badań rynku. Będziemy przekazywać dane lub czynić je dostępnymi dla
zewnętrznych dostawców usług wyłącznie w zakresie wymaganym do realizacji danego celu.
Dane te nie mogą być wykorzystywane przez wyżej wymienione podmioty w żadnych innych
celach, w szczególności w swoich własnych celach lub celach osób trzecich. Zewnętrzni
dostawcy usług GfK są zobowiązani umownie do zachowywania poufności Państwa danych
osobowych.

4.4

Transfer biznesowy
W związku z reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją, sprzedażą lub innym przeniesieniem
aktywów spółki (zwanymi łącznie „Transferem Biznesowym”), przekażemy dane, w tym dane
osobowe, w rozsądnej skali i zakresie niezbędnym dla realizacji takiego Transferu
Biznesowego, pod warunkiem, że strona otrzymująca zobowiąże się do traktowania Państwa
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ich ochronie. Będziemy nadal
zapewniać poufność wszelkich danych osobowych i poinformujemy użytkowników, których
powyższy transfer dotyczy, zanim ich dane osobowe zostaną objęte postanowieniami innej
Noty o Ochronie Prywatności.

4.5

Instytucje publiczne
Ujawnimy Pana/Pani dane osobowe instytucjom publicznym wyłącznie wtedy, gdy będzie to
nakazane przepisami prawa. Na przykład GfK zareaguje na zapytania sądów, organów
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ścigania, agencji regulacyjnych oraz innych organów publicznych i organów rządowych,
włącznie z takimi organami spoza Pana/Pani kraju zamieszkania.

5

Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

W szczególnych okolicznościach konieczne będzie również przekazanie przez GfK danych
osobowych do państw spoza Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), czyli
tzw. państw trzecich. Takie przekazanie danych do państw trzecich może dotyczyć wszystkich
operacji przetwarzania danych opisanych w punkcie 3 tej Noty o Ochronie Prywatności. Ta Nota o
ochronie prywatności stosuje się nawet w przypadku przekazywania przez nas danych osobowych do
państw trzecich, w których obowiązuje inny poziom ochrony danych niż w Państwa kraju
zamieszkania. W szczególności międzynarodowe przekazywanie danych może zachodzić w
następujących sytuacjach:

5.1

Osoby prawne w ramach Grupy GfK

Osoby prawne w Grupie GfK spoza Unii Europejskiej zawarły wewnątrzfirmowe umowy o ochronie
danych na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską w celu
ochrony prywatności i zgodności z prawem aktów międzynarodowego przekazania danych.

5.2

Inne osoby trzecie spoza Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)

Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim spoza Grupy GfK odbywa się za Państwa
uprzednią wiedzą i, o ile to konieczne, zgodą. Przekazywanie danych osobowych do państw innych
niż te, w stosunku do których Komisja Europejska podjęła „decyzję stwierdzającą odpowiedni
poziom”* ochrony danych (tzw. adequacy decision), odbywa się na podstawie umów zawierających
standardowe klauzule przyjęte przez Komisję Europejską lub innych odpowiednich zabezpieczeń
zgodnych z obowiązującym prawem.
*) Patrz 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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Bezpieczeństwo

GfK niezwykle poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa danych. Stosujemy odpowiedni poziom
zabezpieczeń i z tego powodu wdrożyliśmy uzasadnione fizyczne, elektroniczne oraz administracyjne
procedury, by zabezpieczyć gromadzone przez nas dane przed przypadkowym czy bezprawnym
zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem czy dostępem do danych osobowych
przekazywanych, przechowywanych lub przetwarzanych w inny sposób. Nasze zasady i procedury w
zakresie bezpieczeństwa informacji są ściśle dostosowane do szeroko stosowanych
międzynarodowych standardów i są poddawane regularnym kontrolom, i w miarę konieczności
aktualizowane, by realizować nasze potrzeby biznesowe, wychodzić naprzeciw zmianom
technologicznym i wymaganiom regulacyjnym. Dostęp do Pana/Pani danych osobowych
przyznawany jest tylko tym członkom personelu, dostawcom usług lub podmiotom stowarzyszonym
GfK, którzy posiadają uzasadnioną biznesową potrzebę ich poznania lub potrzebują tych informacji
do wypełniania swoich obowiązków.
W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych zawierających dane osobowe GfK zastosuje
wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące powiadomień o naruszeniu ochrony danych osobowych.
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7

Prawa respondenta

Jako podmiot danych, czyli osoba, której dane dotyczą, mają Państwo szczególne prawa dotyczące
danych osobowych, które od Państwa uzyskujemy. Dotyczy to wszystkich czynności przetwarzania
danych opisanych w części 3. tej Noty o Ochronie Prywatności. GfK będzie szanować Państwa
indywidualne prawa i odpowiednio postępować w przypadku obaw z Państwa strony.
Poniższa lista zawiera informacje o przysługujących Państwu prawom wynikającym z obowiązujących
przepisów o ochronie danych osobowych:


Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od
Państwa zgody, mogą Państwo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, wysyłając
wiadomość e-mail na adres podany na stronie wprowadzającej do ankiety lub na adres
inspektora ochrony danych (patrz „dane kontaktowe” poniżej). Jako respondent winni
Państwo pamiętać, że wycofanie zgody zazwyczaj oznacza koniec Państwa udziału w
danym projekcie, w związku z czym nie będą Państwo uprawnieni do jakichkolwiek nagród
lub wynagrodzeń, które GfK może zaoferować respondentom.



Prawo do poprawy danych osobowych: Na Państwa wniosek możemy dokonać korekty
Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby dane osobowe
znajdujące się w naszym posiadaniu lub przez nas administrowane, które na bieżąco
wykorzystujemy, były dokładne, kompletne, aktualne, zgodne z najnowszymi dostępnymi nam
informacjami. W stosownych przypadkach zapewniamy samoobsługowe portale internetowe,
na których użytkownicy mogą dokonać wglądu do swoich danych osobowych i poprawić je.



Prawo do ograniczenia: Na Państwa wniosek możemy ograniczyć przetwarzanie Państwa
danych osobowych, jeżeli
- kwestionują Państwo dokładność swoich danych osobowych, na okres niezbędny do
sprawdzenia ich dokładności,
- przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem i żądają Państwo
ograniczenia przetwarzania tych danych, a nie ich usunięcia,
- Państwa dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale za to są niezbędne Państwu
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub
- sprzeciwiacie się Państwo przetwarzaniu danych, w okresie sprawdzania przez nas,
czy nasze uzasadnione podstawy prawne są nadrzędne w stosunku do posiadanych
przez Państwa.



Prawo dostępu do danych: Mogą Państwo złożyć wniosek o udostępnienie informacji
dotyczących przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych, w tym informacji
dotyczących kategorii danych osobowych będących w naszym posiadaniu lub przez nas
administrowanych, lub celów, do których są one wykorzystywane, miejsca ich uzyskania, jeśli
nie pochodzą bezpośrednio od Państwa, oraz osób, którym zostały one ujawnione (jeżeli
dotyczy). Mogą Państwo otrzymać od nas nieodpłatnie jedną kopię posiadanych przez nas
danych osobowych dotyczących Państwa. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania
stosownej opłaty za każdą kolejną kopię, której mogą Państwo zażądać.



Prawo do przenoszenia danych: Na Państwa wniosek przekażemy Państwa dane osobowe
innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe, pod warunkiem, że
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przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą lub jest konieczne do realizacji umowy.
Zamiast kopii swoich danych osobowych mogą Państwo zażądać, abyśmy przekazali te dane
bezpośrednio do innego wskazanego przez Państwa administratora.


Prawo do usunięcia danych: Na Państwa wniosek możemy usunąć Państwa dane
osobowe, w przypadku, gdy
-

-

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których je zgromadzono lub w inny
sposób przetwarzano,
mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu co do dalszego przetwarzania Państwa
danych osobowych (patrz poniżej) i do wykonania tego prawa w zakresie
przetwarzania danych,
przetwarzanie danych odbywa się za Państwa zgodą, którą Państwo wycofują, a
zatem brak innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania,
przetwarzanie danych osobowych zachodziło niezgodnie z prawem,

o ile przetwarzanie nie jest konieczne
-

do wypełnienia obowiązku prawnego, który wymaga przetwarzania przez nas tych
danych,
w szczególności w zakresie ustawowych wymogów przechowywania danych,
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.



Prawo do wyrażenia sprzeciwu: W dowolnej chwili mogą Państwo sprzeciwić się
przetwarzaniu Państwa danych osobowych, powołując się na określoną sytuację, pod
warunkiem, że przetwarzanie to nie zachodzi za Państwa zgodą, lecz na rzecz uzasadnionych
interesów naszych lub osób trzecich. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania
Państwa danych osobowych, chyba że będziemy mogli wykazać istotne i uzasadnione
podstawy oraz nadrzędny interes w przetwarzaniu danych lub w ustaleniu, dochodzeniu lub
obrony roszczeń prawnych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych,
prosimy określić, czy chcą Państwo dokonać usunięcia swoich danych osobowych lub
ograniczyć ich przetwarzanie przez nas.



Prawo do złożenia skargi: W przypadku domniemanego naruszenia obowiązujących
przepisów o ochronie prywatności mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego
odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych w państwie zamieszkania lub w państwie,
w którym doszło do przedmiotowego domniemanego naruszenia.

Uwaga:


Okres realizacji: Postaramy się zrealizować Państwa wniosek w ciągu 30 dni. Termin ten
może jednak ulec przedłużeniu z konkretnych przyczyn wynikających ze szczególnego prawa
lub złożoności Państwa wniosku.



Ograniczenie dostępu: W pewnych sytuacjach możemy nie być w stanie zapewnić Państwu
dostępu do wszystkich lub wybranych danych osobowych z powodu przepisów ustawowych.
W przypadku odmowy dostępu poinformujemy Państwa o jej przyczynie.
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Brak identyfikacji: W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie sprawdzić Państwa
danych osobowych z użyciem identyfikatorów podanych przez Państwa we wniosku. Na
przykład nie możemy sprawdzić danych ankietowych ani metadanych w sytuacji, gdy podali
Państwo imię i nazwisko oraz adres e-mail zewnętrznemu partnerowi terenowemu i zostali
przez niego zaproszeni do udziału w ankiecie (patrz również punkt 3.2 „Partnerzy terenowi”
tej Noty o Ochronie Prywatności).
W przypadkach, gdy nie możemy zidentyfikować Państwa jako podmiotu danych, nie
jesteśmy w stanie spełnić Państwa żądania dotyczącego wykonania Państwa praw w sposób
opisany w tym punkcie, o ile nie podadzą Państwo dodatkowych danych umożliwiających
identyfikację.
W celu skorzystania z należnych praw mogą Państwo zwrócić się z wnioskiem do partnera
terenowego, który zaprosił Państwa do udziału w ankiecie, a nie bezpośrednio do GfK. W ten
sposób nie muszą Państwo ujawniać nam swojej tożsamości, a partner terenowy może
uwierzytelnić Państwa wniosek i skierować go do nas przez odwołanie do Państwa
pseudonimu. W takim przypadku będziemy obsługiwać Państwa wniosek tak, jak gdyby
skierowali go Państwo bezpośrednio do nas.
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Wykonywanie należnych praw: W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw
prosimy o kontakt w formie pisemnej, np. pocztą elektroniczną lub tradycyjnym listem. Mogą
Państwo również zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych. Dane
kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Noty o Ochronie Prywatności.

Przechowywanie danych osobowych

Co do zasady, usuniemy uzyskane od Państwa dane osobowe, gdy nie będą już potrzebne do
realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Jednak przepisy ustawowe mogą nakładać na nas
obowiązek dłuższego przechowywania Państwa danych osobowych.
Chociaż zazwyczaj przechowujemy dane osobowe przez okres 1 (jednego roku), okres ten może
zależeć od instrukcji dotyczących badań udzielonych przez klienta, jeśli to klient jest administratorem
danych i przekazał nam Państwa dane kontaktowe. W przypadku zastosowania dłuższego okresu
przechowywania danych informujemy o tym respondentów w zaproszeniu wysyłanym pocztą
elektroniczną lub na stronie początkowej ankiety. Metadane przechowujemy przez najwyżej dwa lata.
Ponadto nie usuniemy wszystkich Państwa danych osobowych, jeśli wnioskowali Państwo do nas o
zaprzestanie kontaktów z Państwem w przyszłości. W tym celu GfK prowadzi dokumentację
zawierającą informacje o osobach, które nie życzą sobie ponownych kontaktów ze strony naszej firmy
(np. w postaci biuletynów elektronicznych lub kampanii rekrutacyjnych do projektów badań rynku).
Wniosek taki traktujemy jako Państwa zgodę na przechowywanie danych osobowych w celu
prowadzenia przedmiotowej dokumentacji, chyba że otrzymamy od Państwa inne instrukcje.
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Zmiany niniejszej Noty o Ochronie Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych zasad ochrony prywatności według własnego uznania
oraz do aktualizacji i zmieniania niniejszej Noty o Ochronie Prywatności w dowolnym momencie.
Dlatego zachęcamy do zapoznawania się z tą Notą o Ochronie Prywatności każdorazowo przed
przystąpieniem do ankiety. Ta Nota o Ochronie Prywatności jest aktualna od daty „ostatniej
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aktualizacji” wskazanej powyżej. Będziemy traktować Państwa dane osobowe zgodnie z
postanowieniami Noty o Ochronie Prywatności, na podstawie której zostały one zgromadzone, chyba
że otrzymaliśmy Państwa zgodę na postępowanie z nimi w inny sposób.

10 Dane kontaktowe
Pytania dotyczące przedmiotu ochrony danych oraz wszelkie wnioski związane z wykonywaniem
należnych Państwu praw prosimy kierować bezpośrednio do Inspektora ds. Ochrony Danych
Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres iod.pl@gfk.com lub pocztą tradycyjną na adres
podany poniżej.

GfK Polonia Sp. z o.o.
ul. Ludna 2
00-409 Warszawa
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