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1

Tietoja meistä ja kyselyistämme

Sinä (”sinä”, ”vastaaja”) olet osallistumassa verkkokyselyyn (”kysely”, ”kyselyt”), jota hallinnoi GfK
SE (”GfK”, ”me / meidän”, katso kohta ”Yhteystiedot”). Yrityksemme sijaitsee Euroopan unionissa.
Käsittelemme henkilötietojasi sovellettavien Euroopan tietosuojalakien ja muiden säännösten
mukaan. GfK on osa maailmanlaajuista organisaatiota (”GfK Group”), joka koostuu useista
yrityksistä sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella, joiden pääasiallinen omistaja on GfK SE
Saksassa.
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Mitä ovat henkilötiedot?

Henkilötiedot ovat tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti tunnistavat sinut yksilöinä; epäsuorasti, kun
ne yhdistetään muihin tietoihin, esimerkiksi nimesi, postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi ja
puhelinnumerosi tai yksilöllinen verkkotunniste tai digitaalisen laitteen tunniste.
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Henkilötietojen käyttö

Käsittelemme henkilötietojasi alla kuvattuihin tarkoituksiin. Emme kerää tai käsittele enempää tai
muunkaltaisia henkilötietoja kuin on tarpeen täyttämään GfK:n tai asiakkaan tavoittelemiin
tarkoituksiin. Käytämme henkilötietojasi vain tämän tietosuojailmoituksen mukaisesti, ja käsittelemme
henkilötietoja asiakkaan puolesta sekä asiakkaan ohjeiden mukaisesti, jos vastaanotamme vastaajien
henkilötietoja asiakkaalta.

3.1

Kyselyiden aikana käsiteltävät henkilötietoryhmät

Tietosuojailmoituksen 3 kohdassa kuvailluista eri skenaarioista riippuen, GfK saattaa toimia näiden
henkilötietoryhmien valvojana tai käsittelijänä:
1. ”kyselytiedot”, eli vastaajien vastaukset kyselyihin, jotka saattavat sisältää myös vahingossa
annettuja henkilötietoja,
2. ”pseudonyymisi”, eli tunnistenumero, jonka olet antanut ulkoiselta palveluntarjoajalta tai GfKkonsernin yritykseltä (yhdessä ”kenttätyöntekijät”), joka rekrytoi vastaajia puolestamme ja kutsui
sinut osallistumaan kyselyyn. Pseudonyymi on henkilötieto, sillä kenttätyöntekijä voi käyttää sitä
tunnistamaan sinut yksilönä.
3. ”Metatiedot”. Metatieto tarkoittaa tutkimuksen aikana kerättyjä henkilötietoja, kuten selaimen
evästeitä tai internet-lokitiedostoja.
4. ”Yhteystiedot”, niitä voivat olla vastaajan nimi, postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite,
jotka on saatu asiakkaalta tutkimukseen yhteystietoluettelon muodossa.
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3.2

Kenttätyökumppanit

Käytämme kenttätyöntekijöitä etsimään ja kutsumaan päteviä vastaajia kyselyyn, ja keräämme
vastaajien vastaukset kyselyyn pseudonyymillä.
Jos kenttätyöntekijä on ulkopuolinen toimisto, GfK ei kykene yhdistämään pseudonyymejä eikä
kysely- tai metatietoja tunnistettavaan vastaajaan.
Jos kenttätyöntekijä on GfK-konsernin yritys, emme myöskään yhdistä kysely- tai metatietojasi sinuun
yksilönä.
Katso myös kohta 4.33 (”Ulkoiset palveluntarjoajat”).

3.3

Yhteystietojen ja kyselytietojen valvonta sekä käsittely
3.3.1 Kenttätyökumppanien tekemä vastaajien rekrytointi
Jos emme saa yhteyshenkilöluetteloita tai muita henkilötietoja tutkimuksen
toteuttaneelta asiakkaalta, GfK on kyselytietojen ja metatietojen rekisterinpitäjä.
GfK käsittelee tutkimustietosi pseudonyymisti suostumuksellasi, jonka olet antanut
joko sinut kyselyyn kutsuneelle kenttätyötoimistolle tai suoraan meille suostumalla
osallistumaan kyselyyn.

3.3.2 Sellaisten vastaajien kyselyt, joiden yhteystiedot GfK vastaanottaa
asiakkailta
Joissakin kyselyissä kyselyn tilaava asiakas toimittaa meille potentiaalisten vastaajien
yhteystietoja yhteystietoluetteloiden muodossa. Näissä tapauksissa GfK suorittaa
kyselyn asiakkaan puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisen
tietojenkäsittelysopimuksen nojalla, ja asiakas on yhteystietojen ja tutkimustietojen
rekisterinpitäjä.
Asiakkaan
valtuuttamana
siirrämme
tällaiset
yhteystietoluettelot
kenttätyökumppaneille, jotka voivat käyttää yhteystietoja kahdella tavalla:
(1)
sovittaa yhteystietoluetteloissa olevia henkilöitä omien tietokantojensa
tietoihin, mikäli käytössä, ja kutsua ihmisiä tietokannasta löytyneitä ja
yhteystietoluettelossa olevia henkilöitä kyselyyn,
(2)
jos kenttätyökumppanilla ei ole omaa tietokantaa, tai jos yhteystietoluettelon
ja olemassa olevan tietokannan päällekkäisyys ei ole riittävän suuri, jotta
voitaisiin saavuttaa tehtyjen kyselyiden vaadittu lukumäärä, ottaa yhteyttä
yhteystietoluettelon henkilöihin suoraan kyselyyn kutsumista varten.
Keräämme kyselyvastauksesi pseudonyymisti.
Jos toteutamme kyselyjä asiakkaiden puolesta, jotka toimittavat meille
yhteystietoluetteloita,
ilmoitamme
vastaajille
asiakkaan
henkilöllisyyden.
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Metodologisista syistä, puolueellisten tulosten ehkäisemiseksi, teemme sen kuitenkin
vasta tutkimuksen jälkeen.

3.4

Metatiedot
Käsittelemme ”metatietoja” valvojan roolissa oikeutetun etumme nimissä
markkinatutkimusyhtiönä ja verkkosivustojen ylläpitäjänä. Metatiedoilla tarkoitetaan
henkilötietoja, jotka on kerätty taustalla kyselyn aikana, esimerkiksi selaimen evästeiden tai
internetin lokitiedostojen avulla. Nämä tiedot käsitellään evästekäytäntömme mukaisesti.

3.5

Kuinka käytämme henkilötietojasi
Analysoimme ja arvioimme kyselyn tietoja täyttääksemme omat tai asiakkaan
markkinatutkimustavoitteet. Emme koskaan yhdistä yhteystietoja asiakkaalle jakamiimme
kyselytietoihin. Tavallisesti yhdistämme yksittäiset kyselyvastaukset muiden vastaajien
kyselytietoihin. Joissakin tapauksissa saatamme raportoida kyselyn tiedot vastaajien tasolla
käyttämällä oikean nimen sijaan pseudonyymiä. Tällöin asiakas ei pysty yhdistämään
vastauksiasi sinuun yksilönä.
Käytämme metatietoja käyttäjien kokemusten parantamiseen ja kyselyjen toimivuuden,
käyttäjäystävällisyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä laadunvarmistustarkoituksiin,
mukaan lukien petosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen sekä IT-järjestelmiemme häiriöt ja
vahingot.
Saatamme joutua käyttämään ja säilyttämään henkilötietoja oikeudellisista ja säännösten
noudattamiseen liittyvistä syistä, kuten rikollisuuden ehkäiseminen, havaitseminen tai
tutkiminen, tappioiden ehkäisy, petokset tai palveluidemme ja IT-järjestelmiemme muu
väärinkäyttö. Voimme myös käyttää henkilötietojasi sisäisten ja ulkoisten tarkistusvaatimusten
täyttämiseksi, tietoturvatarkoituksiin tai meidän tai muiden henkilöiden oikeuksien,
yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojelemista tai valvomista varten.
Käytämme yhteystietoja siirtäessämme ne kenttätyöntekijöille, jotta he voivat olla yhteydessä
vastaajiin kyselyn tiimoilta, esimerkiksi kutsua heidät kyselyyn ja muistuttaa heitä kyselystä.
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Miten jaamme henkilötietoja?

Annamme henkilötietosi ainoastaan alla kuvattuihin tarkoituksiin ja kolmansille osapuolille, ellet ole
antanut erityistä suostumustasi henkilötietojen luovuttamiseen muille, muualla mainituille kolmansien
osapuolten ryhmille. GfK varmistaa asianmukaisin toimenpitein, että henkilötietoja käsitellään,
suojataan ja siirretään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

4.1

GfK-konsernin sisällä
Voimme siirtää henkilötietojasi yhdelle tai useammalle GfK-konsernin osakkuusyritykselle
tietojenkäsittelyä ja tallennusta varten, mahdollistamaan sinulle pääsyn kyselyihimme, tuen
tarjoamiseen, palveluiden parannuksia ja sisällön kehittämistä koskevien päätösten
tekemiseen, ja muihin tämän tietosuojailmoituksen kohdassa 3 kuvattuihin tarkoituksiin. Emme
luovuta vastaajien henkilötietoja GfK-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille, elleivät
vastaajat ole antaneet nimenomaista suostumustaan tiettyyn tarkoitukseen ennen siirtoa.
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4.2

Lääkevalvonnan vaatimukset
Vaikka emme jaa vastaajien henkilötietoja asiakkaiden kanssa tavanomaisen liiketoiminnan
aikana, kyselyyn osallistumiseen saattaa liittyä erillinen suostumus lääketurvatoiminnan
vaatimuksiin, joihin voi kyselytyypistä ja kyselyn toteutusmaasta riippuen liittyä henkilötietojen
rajoitettua luovuttamista asiakkaille poikkeustapauksissa.

4.3

Ulkoiset palveluntarjoajat
Tarvittaessa pyydämme muita yrityksiä ja yksityishenkilöitä suorittamaan tiettyjä
palveluihimme liittyviä tehtäviä puolestamme henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten
puitteissa. Luovutamme esimerkiksi henkilötietoja kenttäkumppaneille tämän
tietosuojailmoituksen kohdassa 3.2 ”Kenttätyökumppanit” kuvatulla tavalla. Voimme
harkintamme mukaan käyttää palveluntarjoajia, sopimuskumppaneita tai kumppaneita
tietokantojemme ja sovellustemme ylläpitämiseen, tietojenkäsittelypalveluihin tai pyytämiesi
tietojen lähettämiseen sinulle. Luovutamme henkilötietoja kenttätyökumppaneille
rekrytointitarkoituksiin tai markkinatutkimushankkeiden aikana tehtäviä haastatteluja varten.
Jaamme tällaisia tietoja ulkoisten palveluntarjoajien kanssa tai saatamme niitä heidän
saatavilleen ainoastaan kulloisenkin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. He eivät
saa käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, eivätkä etenkään omiin tai
kolmannen osapuolen tarkoituksiin. GfK:n ulkoisilla palveluntarjoajilla on sopimusperusteinen
velvoite kunnioittaa osallistujien henkilötietojen luottamuksellisuutta.

4.4

Yrityssiirrot
Jokaisen uudelleenorganisoinnin, uudelleenjärjestelyn, sulautumisen tai myynnin, tai muun
omaisuuden siirron (kollektiivisesti ”Yrityssiirrot”) yhteydessä siirrämme tietoja, mukaan lukien
henkilötietoja, kohtuullisessa määrin ja siinä määrin kuin yrityssiirron kannalta on tarpeellista
ja edellyttäen että vastaanottava osapuoli suostuu käsittelemään henkilötietojasi
sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Varmistamme jatkossakin kaikkien henkilötietojen
luottamuksellisuuden ja annamme asianomaisille käyttäjille ilmoituksen etukäteen, jos
henkilötietoja koskevat tietosuojakäytännöt muuttuvat.

4.5

Julkiset elimet
Luovutamme henkilötietoja julkisille elimille vain silloin, kun laki sitä vaatii. GfK vastaa
esimerkiksi tuomioistuinten, lainvalvontaviranomaisten, sääntelyvirastojen ja muiden julkisten
ja valtion viranomaisten pyyntöihin, ja nämä viranomaiset voivat olla myös osallistujan
asuinmaan ulkopuolelta.
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Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Tietyissä olosuhteissa GfK:n voi olla pakko siirtää henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin, nk. kolmannet maat. Tällaiset siirrot kolmansiin maihin voivat
viitata kaikkiin tämän tietosuojailmoituksen 3. kohdassa viitattuihin aktiviteetteihin. Tätä
tietosuojailmoitusta sovelletaan myös, jos siirrämme henkilötietoja kolmansiin maihin, joissa
sovellettavan tietosuojan taso poikkeaa asuinmaasi tietosuojan tasosta. Kansainvälistä tiedonsiirtoa
voidaan soveltaa etenkin seuraavissa tilanteissa:
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5.1

GfK-konsernin oikeushenkilöt

GfK-konsernin Euroopan unionin ulkopuoliset oikeushenkilöt ovat solmineet yrityksen sisäiset
tietosuojasopimukset, joissa on käytetty Euroopan komission hyväksymiä vakiomuotoisia
sopimusehtoja ja joilla pyritään suojelemaan yksityisyyttäsi ja oikeuttamaan kansainväliset
tiedonsiirrot.

5.2

Muut Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset
kolmannet osapuolet

Kaikki henkilötietojen siirrot GfK-konsernin ulkopuolisille kolmansille osapuolille toteutetaan
ilmoittamalla niistä sinulle etukäteen ja tarvittaessa pyytämällä suostumuksesi. Kaikki henkilötietojen
siirrot muihin maihin kuin niihin, joiden osalta Euroopan komissio on päättänyt, että kyseinen maa on
varmistanut riittävän tietosuojan tason, tehdään sopimusten, joissa on käytetty Euroopan komission
hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita, tai muiden asianmukaisten suojatoimenpiteiden nojalla
sovellettavan lain mukaisesti.
*) katso https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en

6

Tietoturva

GfK suhtautuu tietoturvaan vakavasti. Varmistamme, että tietoturvatasomme on asianmukainen, ja
toteutamme näin ollen kohtuullisia fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia toimenpiteitä suojataksemme
keräämiämme tietoja vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, häviämiseltä,
muuttamiselta ja luvattomalta luovuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä siirrettyihin, tallennettuihin tai
muutoin käsiteltyihin henkilötietoihin. Tietoturvapolitiikkamme ja -menettelymme ovat pitkälti yhteneviä
laajasti hyväksyttyjen kansainvälisten standardien kanssa, ja ne tarkistetaan säännöllisesti ja
päivitetään tarvittaessa liiketoiminnan tarpeiden, teknologian muutosten ja sääntelyvaatimusten
mukaan. Pääsy osallistujien henkilötietoihin annetaan ainoastaan henkilökunnalle, palveluntarjoajille
ja GfK:n tytäryhtiöille, joilla on liiketoiminnallinen tarve tietää henkilötietoja ja jotka tarvitsevat niitä
tehtäviensä suorittamiseksi.
Mikäli henkilötietojen tietoturvaa loukataan, GfK noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, jotka koskevat
ilmoittamista tietosuojaloukkauksista.
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Osallistujan lailliset oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on tietyt lailliset oikeudet meidän sinusta keräämiimme henkilötietoihin. Ne
koskevat kaikkia tämän tietosuojailmoituksen 3 kohdassa selitettyjä käsittelytoimia. GfK kunnioittaa
yksilöllisiä oikeuksiasi ja suhtaudumme huoliisi asianmukaisesti.
Seuraavaan luetteloon on koottu tietoa sovellettavien tietosuojalakien mukaisista laillisista
oikeuksistasi:


Oikeus suostumuksen peruuttamiseen: Jos henkilötietojen käsittely perustuu
suostumukseesi, voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa lähettämällä
sähköpostia kyselyn aloitussivulla ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen tai
tietosuojavastaavalle (ks. ”Yhteystiedot” alla). Vastaajana sinun on huomioitava, että
peruuttamalla suostumuksesi tavallisesti päätät osallistumisestasi kyseiseen projektiin etkä
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enää ole oikeutettu palkintoihin tai kannustimiin, joita GfK saattaa tarjota vastaajille.


Oikeus tietojen oikaisemiseen: Voit pyytää meiltä sinua koskevien henkilötietojen oikaisua.
Pyrimme kohtuullisin toimin varmistamaan, että hallussamme olevat tai hallinnoimamme
henkilötiedot, joita käytämme aktiivisesti, ovat tarkkoja, täydellisiä, ajantasaisia ja olennaisia,
viimeisimpien meille saatavilla olevien tietojen perusteella. Soveltuvissa tapauksissa
tarjoamme itsepalveluportaaleja, joissa käyttäjät voivat itse tarkistaa ja oikaista
henkilötietojaan.



Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Voit pyytää meiltä henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista,
jos
- kyseenalaistat henkilötietojesi tarkkuuden, kunnes olemme vahvistaneet sen.
- käsittely on lainvastaista ja pyydät käsittelyn rajoittamista henkilötietojen poistamisen
sijaan,
- emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeusvaateen laatimiseksi,
esittämiseksi tai puolustamiseksi, tai
- vastustat käsittelyä, kunnes olemme tarkistaneet syrjäyttävätkö oikeutetut
perusteemme omasi.



Oikeus saada pääsy henkilötietoihisi: Voit pyytää meiltä tietoja henkilötiedoista, joita meillä
on sinusta, mukaan lukien tiedot henkilötietoryhmistä, joita meillä on sinusta tai joita
hallinnoimme, mihin niitä käytetään, mistä keräämme niitä, ellemme suoraan sinulta, ja keille
tietoja on mahdollisesti luovutettu. Yhden jäljennöksen hallussamme olevista henkilötiedoista
voi saada maksutta. Pidätämme oikeuden veloittaa osallistujan pyytämistä lisäjäljennöksistä
kohtuullisen maksun.



Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Pyynnöstäsi siirrämme henkilötietosi toiselle
rekisterinpitäjälle, mikäli se on teknisesti mahdollista, edellyttäen, että käsittely perustuu sinun
suostumukseesi tai se on välttämätöntä sopimuksen toimeenpanemiseksi. Sen sijaan, että
saisit kopion henkilötiedoistasi, voit pyytää, että siirrämme tiedot suoraan toiselle,
määrittämällesi rekisterinpitäjälle.



Oikeus poistaa henkilötietoja: Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos
-

henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai muulla
tavoin käsitelty;
sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi jatkokäsittelyä (katso alla) ja käyttää tätä
oikeutta käsittelyn vastustamiseen;
käsittely perustuu hyväksyntääsi, peruutat suostumuksesi, eikä käsittelylle ole muuta
oikeudellista perustetta;
henkilötietoja on käsitelty laittomasti;

käsittely ei ole välttämätöntä
-

käsittelyä edellyttävän laillisen velvoitteen täyttämiseksi;
erityisesti lakisääteisten tietojen säilyttämistä koskevien vaatimusten osalta;
oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
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Oikeus vastustaa käsittelyä: Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
erityisen tilanteesi takia edellyttäen, että käsittely ei perustu suostumukseesi, vaan meidän tai
kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin. Tällöin emme enää käsittele henkilötietojasi,
ellemme kykene osoittamaan pakottavia oikeudellisia perusteita ja syrjäyttävää etua, jos
käsittely on tarpeen oikeudellisen vaateen perustelemiseksi, esittämiseksi tai
puolustamiseksi. Jos osallistuja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, pyydämme häntä
ilmoittamaan, haluaako hän poistattaa henkilötietonsa vai rajoittaa niiden käsittelyä.



Oikeus tehdä valitus: Jos katsot, että sovellettavia tietosuojalakeja on rikottu, voit jättää
valituksen tietosuojavalvontaviranomaiselle asuinmaassasi tai maassa, jossa väitetty
rikkomus tapahtui.

Huomaa:


Ajanjakso: Pyrimme vastaamaan pyyntöösi 30 päivän kuluessa. Määräaikaa voidaan
kuitenkin pidentää tietyn laillisen oikeuden tai pyynnön monimutkaisuuden vuoksi.



Oikeus rajoittaa pääsyä: Tietyissä tilanteissa emme ehkä voi myöntää sinulle pääsyä
kaikkiin henkilötietoihisi tai osaan niistä lakisääteisten säännösten vuoksi. Jos kieltäydymme
toteuttamasta pyyntöäsi päästä tietoihisi, ilmoitamme sinulle kieltäytymisen syystä.



Tunnistaminen ei mahdollista: Joissakin tapauksissa emme välttämättä pysty etsimään
henkilötietojasi pyynnössäsi antamiesi tunnusten perusteella. Emme esimerkiksi voi etsiä
kysely- ja metatietoja nimelläsi ja sähköpostiosoitteellasi, jos sait kutsun kyselyyn
ulkopuoliselta kenttätyöntekijäkumppanilta (katso myös tämän tietosuojailmoituksen kohta 3.2
”Kenttätyökumppanit”).
Tällaisissa tapauksissa, joissa emme voi tunnistaa sinua rekisteröidyksi, emme voi noudattaa
pyyntöäsi täyttää laillisia oikeuksiasi tässä kohdassa kuvatulla tavalla, ellet anna lisätietoja,
joiden avulla voimme tunnistaa sinut.
Haluat ehkä kysyä laillisten oikeuksiesi käyttämisestä mieluummin suoraan sinut kyselyyn
kutsuneelta kenttätyökumppanilta kuin GfK:ltä. Näin sinun ei tarvitse paljastaa
henkilöllisyyttäsi meille, vaan kenttätyökumppani voi todentaa pyyntösi ja välittää sen meille
pseudonyymilläsi. Tässä tapauksessa käsittelemme kyselysi samoin, kuin jos olisit tehnyt sen
suoraan meille.
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Laillisten oikeuksien käyttäminen: Jotta voit käyttää laillisia oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä
kirjallisesti joko sähköpostitse tai kirjeellä. Voit myös kääntyä suoraan tietosuojavastaavamme
puoleen. Yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojailmoituksen lopusta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Poistamme yleensä sinusta kerätyt henkilötiedot, jos ne eivät enää ole välttämättömiä niihin
tarkoituksiin, joihin ne alunperin kerättiin. Meiltä saatetaan kuitenkin vaatia henkilötietojesi
säilyttämistä pidempään lakisääteisten määräysten vuoksi.
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Säilytämme henkilötietojasi tavallisesti 1 (yhden) vuoden. Säilytysjakso voi olla riippuvainen
asiakkaiden ohjeista sellaisten kyselytutkimusten kohdalla, joissa asiakas on rekisterinpitäjä ja joissa
asiakas on luovuttanut meille yhteystietosi. Jos pidempää säilytysjaksoa sovelletaan, ilmoitamme
vastaajille sähköpostikutsussa tai kyselyn aloitussivulla. Säilytämme metatietoja korkeintaan kaksi
vuotta.
Emme myöskään poista kaikkia henkilötietojasi, jos olet pyytänyt meitä olemaan ottamasta sinuun
yhteyttä tulevaisuudessa. Tätä tarkoitusta varten GfK pitää kirjaa henkilöistä, jotka eivät halua, että
heihin otetaan yhteyttä tulevaisuudessa (esimerkiksi sähköpostitse lähetettävillä uutiskirjeillä tai
markkinatutkimushankkeiden rekrytointikampanjoissa). Luokittelemme pyyntösi suostumukseksi
tallentaa henkilötietosi tällaiseen tallennustarkoitukseen, ellet anna meille toisenlaista tietoa.
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Muutokset tähän tietosuojailmoitukseen

Pidätämme oikeuden oman harkintamme mukaan muuttaa tietosuojakäytäntöämme sekä päivittää ja
tehdä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen milloin tahansa. Tästä syystä kehotamme sinua
tarkistamaan tämän tietosuojailmoituksen aina ennen kuin osallistut kyselyyn. Tämä evästekäytäntö
on päivitetty viimeksi yllä mainittuna ”tarkistettu viimeksi”-päivämääränä. Käsittelemme
henkilötietojasi sen tietosuojailmoituksen mukaan, jonka mukaisesti ne on kerätty, ellei meillä ole
suostumustasi käsitellä niitä eri tavalla.

10 Yhteystiedot
Osoita tietosuojaa koskevat kysymykset ja mahdolliset pyynnöt, jotka liittyvät laillisten oikeuksiesi
käyttämiseen tässä asiassa, suoraan tietosuojavastaavalle sähköpostitse osoitteeseen
dpo_germany@gfk.com tai postitse alla annettuun osoitteeseen.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
Saksa

Johto:

Peter Feld (toimitusjohtaja)
Christian Bigatà Joseph (talousjohtaja)

Puh.: +49 911 395-0 (vaihde), gfk@gfk.com

Hallintoneuvoston puheenjohtaja: Ralf Klein-Bölting
Rekisteröity toimisto: Nürnberg
Kirjattu kaupparekisteriin käräjäoikeudessa:
Nürnberg: HRB 25014
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