Online Ad-hoc Privacy Notice
Utolsó frissítés: 2018. május 24.

Tartalomjegyzék
1

Rólunk és felméréseinkről .................................................................................... 2

2

Mik a személyes adatok? ...................................................................................... 2

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5

A személyes adatok felhasználása ....................................................................... 2
A felmérések során feldolgozott személyes adatok kategóriái
2
Helyszíni partnerek
3
Elérhetőségi és felmérési adatok kezelése és feldolgozása
3
Válaszadók helyszíni partnereken keresztül történő toborzása
3
Felmérések olyan válaszadók körében, akiknek elérhetőségi adatait az ügyfél
szolgáltatja a GfK részére
3
Metaadat
4
Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Hogyan osztjuk meg a személyes adatokat ........................................................ 4
A GfK csoporton belül
4
Farmakovigilanciai követelmények
5
Külső szolgáltatók
5
Üzleti célú adattovábbítás
5
Közjogi szervek
5

5
5.1
5.2

Személyes adatok nemzetközi továbbítása ......................................................... 6
A GfK csoport jogi személyei
6
Egyéb Európai Unión (EU) és Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli harmadik
felek
6

6

Biztonság ................................................................................................................ 6

7

Az Ön törvényes jogai............................................................................................ 6

8

A személyes adatai megőrzése ............................................................................ 9

9

A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása ....................................................... 9

10

Elérhetőségi adatok ............................................................................................. 10

1

Rólunk és felméréseinkről

Ön (“Ön”, “az Öné”, “válaszadó”) a GfK SE ("GfK", “mi” / “nekünk” / “a mi”, lásd a „Kapcsolattartási
információk” szakaszt) által szervezett online felmérésben (a „felmérés”, „felmérések”) fog
hamarosan részt venni. Székhelyünk az Európai Unióban található. Az Ön személyes adatait a
hatályos európai adatvédelmi jogszabályoknak és egyéb kötelező érvényű rendelkezéseknek
megfelelően dolgozzuk fel. A GfK egy globális szervezet (a „GfK Csoport”) része, amely számos
Európai Unión belüli és kívüli, többnyire a németországi GfK SE tulajdonában álló társaságból áll.

2

Mik a személyes adatok?

A személyes adatok olyan adatok, amelyek közvetlen vagy közvetett módon azonosítják Önt mint
egyént. Közvetett módon egyéb adatokkal együtt (pl. neve, levelezési címe, e-mail-címe és
telefonszáma, vagy egy egyedi online vagy digitális eszközazonosító) lehetséges az azonosítás.

3

A személyes adatok felhasználása

Az alábbiakban leírt célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait. Nem gyűjtünk és nem dolgozunk
fel több vagy más típusú személyes adatot, mint amennyi, illetve amilyen szükséges a GfK vagy az
ügyfél által elérni kívánt célokhoz. Kizárólag az adatvédelmi nyilatkozatban meghatározottak szerint
fogjuk felhasználni a személyes adatokat, továbbá az ügyfél megbízásából és utasításainak
megfelelően dolgozzuk fel a személyes adatokat, amennyiben a válaszadók személyes adatait az
ügyfél szolgáltatja a részünkre.

3.1

A felmérések során feldolgozott személyes adatok kategóriái

Az adatvédelmi nyilatkozat eme 3 szakaszában leírt különböző helyzetektől függően, a GfK ezen
személyesadat-kategóriák kezelőjeként vagy feldolgozójaként is eljárhat:
1. A „felmérési adatok” a válaszadók felmérésékben adott válaszait jelentik, amelyek
figyelmetlenségből tartalmazhatnak személyes adatokat,
2. Az Ön „álneve” egy olyan külső szolgáltató vagy a GfK csoporthoz tartozó vállalat (együttesen
„helyszíni partnerek”) által Önhöz rendelt azonosítószámot jelent, amely a mi megbízásunkból
válaszadókat toboroz, és amely felkérte Önt a részvételre. Az álneve személyes adatnak minősül,
mivel a helyszíni partner ennek segítségével azonosítani tudja Önt, mint egyént.
3. “Metaadat”. A metaadat olyan személyes adat, amelyet a felmérések során a háttérben
gyűjtenek, pl. böngésző cookie-k vagy internetes naplófájlok által.
4. Az „elérhetőségek” közé tartozhat a válaszadó neve, postai címe, telefonszáma és e-mail-címe,
amelyeket a kutatás céljából az ügyféltől kapunk meg egy „kapcsolati lista” formájában.
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3.2

Helyszíni partnerek

A felmérésen való részvételre alkalmas válaszadók felkutatására és meghívására helyszíni
partnereket alkalmazunk, a válaszadók felmérésre adott válaszait pedig álnéven gyűjtjük.
Amennyiben a helyszíni partner egy külső ügynökség, a GfK-nak nem áll módjában álnevet, illetve
bármilyen felmérési adatot vagy metaadatot hozzárendelni az azonosítható válaszadóhoz.
Amennyiben a helyszíni partner egy a GfK csoporthoz tartozó vállalat, a felmérési adatait vagy
metaadatait nem fogjuk Önhöz, mint egyénhez kapcsolni.
Olvassa el a 4.3 („Külső szolgáltatók”) szakaszt is.

3.3

Elérhetőségi és felmérési adatok kezelése és feldolgozása
3.3.1 Válaszadók helyszíni partnereken keresztül történő toborzása
Amennyiben a felméréssel megbízó ügyféltől nem érkezik kapcsolati lista vagy egyéb
személyes adat, a GfK lesz a felmérési adatok és metaadatok kezelője.
A GfK az Ön álneve alatt dolgozza fel a felmérési adatait az Ön hozzájárulásával,
amelyet vagy annak a helyszíni ügynökségnek adott meg, amely meghívta Önt a
felmérés kitöltésére, vagy követlenül nekünk, amikor elfogadta a felmérésen való
részvételt.

3.3.2 Felmérések olyan válaszadók körében, akiknek elérhetőségi adatait az
ügyfél szolgáltatja a GfK részére
Bizonyos felmérések esetében a felméréssel minket megbízó ügyfél „kapcsolati
listák” formájában biztosítja a részünkre a potenciális válaszadók elérhetőségi
adatait. Ilyen esetekben a GfK az ügyfél megbízásából végzi el a felmérést a hatályos
jogszabályoknak megfelelő adatfeldolgozási megállapodás keretében. Ilyenkor az
ügyfél minősül az elérhetőségi adatok, illetve a felmérési adatok kezelőjének.
Az ügyfél engedélyével a kapcsolati listákat továbbítjuk a helyszíni partnerek részére,
akik kétféle módon használhatják fel az elérhetőségi adatokat:
(1)
adott esetben a kapcsolati listákon szereplő egyének megfeleltetésére a
saját adatbázisukkal, illetve a kapcsolati listán szereplő olyan személyek
meghívására, akiket a felmérési adatbázisukban megtaláltak,
(2)
a helyszíni partner saját adatbázisának hiányában, vagy ha a kapcsolati
lista és a meglévő adatbázis átfedése nem elég nagy a kitöltött felmérések kívánt
számának eléréséhez, felhasználhatják a kapcsolati listán szereplő egyének
közvetlen megkeresésére azért, hogy felkérjék őket a felmérésen való
részvételre.
A felmérésre adott válaszait az álneve alatt gyűjtjük.
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Amennyiben olyan felméréseket végzünk, amelyekhez az ügyfél kapcsolati listákat
szolgáltat a részünkre, ügyfelünk kilétét felfedjük a válaszadók előtt. Módszertani
okokból, a részrehajló eredmények elkerülése végett, ezt csak a felmérés végén
tesszük meg.

3.4

Metaadat
Adatkezelő minőségünkben a „metaadatokat”, piackutatási vállalatként és weboldal
üzemeltetőként, saját jogos érdekeink céljából dolgozzuk fel. A metaadat olyan személyes
adat, amelyet a felmérések során a háttérben, pl. böngésző cookie-k vagy internetes
naplófájlok segítségével gyűjtenek. Az ilyenek adatok feldolgozása a Cookie-szabályzatunk
hatálya alá tartozik.

3.5

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait
Elemezzük és értékeljük a felmérési adatokat saját vagy ügyfelünk piackutatási céljainak
teljesítése érdekében. Soha nem csatolunk elérhetőségi adatokat olyan felmérési adatokhoz,
amelyeket megosztunk az ügyfelekkel. A felmérési adatokat általában más válaszadók
felmérési adataival összesítjük. Előfordulhat, hogy a válaszadó egyéni felmérési adatait
közöljük, ilyenkor azonban az álnevét, nem pedig a nevét használjuk. Ez azt jelenti, hogy az
ügyfél nem tudja Önhöz, mint egyénhez kötni a válaszokat.
A metaadatokat a felhasználói élmény fokozása, a teljesítmény, illetve a felmérés
felhasználóbarát jellegének és biztonságának javítása érdekében, valamint
minőségbiztosítási célokból használjuk fel, ideértve a csalások, illetve informatikai
rendszereink zavarainak vagy károsodásának megelőzését és észlelését.
Előfordulhat, hogy jogi vagy megfelelőségi okokból kell személyes adatokat felhasználnunk és
megőriznünk. Ilyen ok lehet a bűncselekmény megelőzése, észlelése vagy kivizsgálása, a
kármegelőzés, vagy a szolgáltatásaink és informatikai rendszereink ellen elkövetett csalás vagy
egyéb visszaélés. A személyes adatait továbbá belső és külső auditokra vonatkozó
követelményeknek való megfelelés érdekében, adatbiztonsági célokból, valamint saját vagy
más személyek jogainak, adatainak, biztonságának, vagy tulajdonának védelme vagy
érvényesítése érdekében is felhasználhatjuk.
Az elérhetőségi adatokat a helyszíni partnerekhez való továbbításra használjuk a felméréssel
kapcsolatos kommunikáció érdekében a válaszadókkal, például, hogy meghívják őket a
felmérésre, illetve emlékeztessék őket a felmérés kitöltésére.

4

Hogyan osztjuk meg a személyes adatokat

Kizárólag az alábbiakban leírtak szerinti célokból és harmadik felekkel közöljük az Ön személyes
adatait, kivéve ha máshol kifejezetten hozzájárult, hogy a személyes adatait más kategóriájú harmadik
felek részére is továbbíthatjuk. A GfK megteszi a megfelelő lépéseket annak érdekében, hogy a
személyes adatai a hatályos jogszabályok szerint legyenek feldolgozva, védelmezve, illetve
továbbítva.

4.1

A GfK csoporton belül
A személyes adatait az adatfeldolgozási és tárolási igények szerint egy vagy több GfK csoport
leányvállalat részére is továbbíthatjuk, a felméréseinkhez való hozzáférést biztosítva az Ön
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számára, illetve támogatás biztosítása, a szolgáltatás javításával kapcsolatos döntéshozatal,
tartalomfejlesztési és egyéb célokból a jelen adatvédelmi szabályzat 3 szakaszában
meghatározottak szerint. A válaszadók személyes adatait nem közöljük a GfK csoporton kívüli
harmadik felekkel, hacsak a válaszadók a továbbítást megelőzően kifejezett hozzájárulásukat
nem adták az adott célhoz.

4.2

Farmakovigilanciai követelmények
Habár a válaszadók személyes adatait szokványos üzleti eljárásaink során nem osztjuk meg
az ügyfelekkel, a felmérésben való részvétele a farmakovigilanciai követelményekhez való
külön hozzájárulás függvénye lehet, ami kivételes esetekben, a tanulmány típusától, illetve
attól függően, hogy mely országban végzik, az ügyfél részére történő korlátozott mértékű
személyesadat-közléssel járhat.

4.3

Külső szolgáltatók
Amennyiben szükséges, az adatfeldolgozásra vonatkozó megállapodások keretében a
szolgáltatásaink részeként más társaságokat és személyeket bízunk meg bizonyos feladatok
nevünkben történő ellátásával. Például, személyes adatokat szolgáltatunk a helyszíni
partnerek részére, a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3.2 „Helyszíni partnerek” szakaszában
meghatározottak szerint. Saját belátásunk szerint szolgáltatókat, szerződő feleket vagy
partnereket vonhatunk be az adatbázisaink és alkalmazásaink tárolására adatfeldolgozási
szolgáltatások céljából, valamint az Ön által kért információk megküldésére. A helyszíni
partnerek részére toborzás vagy a piackutatási projektjeink folyamán elkészítendő interjúk
céljából szolgáltatunk személyes adatokat. Az ilyen külső szolgáltatókkal csak az adott cél
eléréséhez szükséges mértékben osztunk meg és teszünk hozzáférhetővé személyes
adatokat. Ezen szolgáltatók nem kezelhetik az adatokat más célból, különösen nem
használhatják fel azokat saját vagy harmadik fél érdekében. A GfK külső szolgáltatóit
szerződés kötelezi arra, hogy tiszteletben tartsák az Ön személyes adatainak titkosságát.

4.4

Üzleti célú adattovábbítás
Bármilyen átszervezéssel, szerkezetátalakítással, egyesüléssel vagy adásvétellel, vagy
egyéb eszközátruházással kapcsolatban (együttesen „üzleti célú adattovábbítás”), az üzleti
célú adattovábbításhoz szükséges és indokolt mértékben továbbítjuk az adatokat, ideértve a
személyes adatokat, amennyiben a személyes adatok címzettje beleegyezik, hogy az Ön
személyes adatait a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően tiszteletben tartsa. Ezt
követően is biztosítjuk a személyes adatok titkosságát, és tájékoztatjuk az érintett
felhasználókat, mielőtt a személyes adatok egy másik adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá
kerülnének.

4.5

Közjogi szervek
Kizárólag a jogszabályokban előírtak szerint osztjuk meg személyes adatait a közhatalmi
szervekkel. A GfK például teljesíti a bíróságok, bűnüldöző szervek, szabályozó szervek és
más közjogi és kormányzati hatóságok kéréseit, ideértve akár az Ön tartózkodási országán
kívüli hatóságokat is.
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5

Személyes adatok nemzetközi továbbítása

Meghatározott körülmények között a GfK számára szükséges lehet a személyes adatok az Európai
Unión / Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országokba, úgynevezett „harmadik országokba"
történő továbbítása. Az ilyen harmadik országba való továbbítások a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3.
szakaszában meghatározott valamennyi adatfeldolgozási tevékenységeket magukban foglalhatják. A
jelen adatvédelmi nyilatkozat akkor is érvényes marad, ha a személyes adatokat olyan harmadik
országokba továbbítjuk, ahol az Ön országában hatályostól eltérő szintű adatvédelmi szabályok
érvényesek. Elsősorban a következő helyzetekben történhet nemzetközi adattovábbítás:

5.1

A GfK csoport jogi személyei

A GfK csoport Európai Unión kívüli jogi személyei az Európai Bizottság által elfogadott általános
szerződési feltételeket magában foglaló, vállalaton belüli adatvédelmi megállapodást kötöttek annak
érdekében, hogy megvédjék az Ön adatait, illetve, hogy törvényesítsék a nemzetközi
adattovábbításokat.

5.2

Egyéb Európai Unión (EU) és Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli
harmadik felek

A GfK csoporton kívüli harmadik felek részérő történő bármilyen személyesadat-továbbításra az Ön
előzetes tájékoztatásával, és adott esetben az Ön hozzájárulásával fog sor kerülni. A személyes
adatok továbbítása minden olyan országba, ahol az Európai Bizottság nem hozott az adatvédelmi
szintre vonatkozó „megfelelőségi határozatot"*, az Európai Bizottság által elfogadott általános
szerződési feltételeket magában foglaló adatvédelmi megállapodás alapján, vagy a hatályos
törvényeknek megfelelő egyéb óvintézkedések mellett történik.
*) lásd https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en

6

Biztonság

A GfK komolyan veszi az adatbiztonságot. Megfelelő biztonsági szintet alkalmazunk, és ezért
észszerű fizikai, elektronikus és adminisztratív eljárásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy
megvédjük az általunk gyűjtött adatokat a véletlen vagy jogellenes megsemmisüléstől, elvesztéstől,
módosítástól, vagy a továbbított, tárolt vagy más módon feldolgozott személyes adatok jogosulatlan
nyilvánosságra hozatalától vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáféréstől. Adatbiztonsági
irányelveink és eljárásaink szorosan összhangban vannak a széles körben elfogadott nemzetközi
szabványokkal, ezeket rendszeresen felülvizsgáljuk és szükség szerint frissítjük az üzleti igényeink,
a technológiai változások és a jogszabályi követelmények kielégítése érdekében. Az Ön személyes
adataihoz csak azok a személyek, szolgáltatók, illetve Gfk-leányvállalatok férhetnek hozzá, akiknek
üzleti célokból szükséges tudniuk azokról, vagy akiknek feladataik ellátásához azok szükségesek.
Személyes adatok megsértése esetén a GfK a személyes adatok megsértésére vonatkozó hatályos
jogszabályokat követi.

7

Az Ön törvényes jogai

Ön, mint érintett, törvényes jogokkal rendelkezik az Öntől gyűjtött személyes adatokat illetően. Ez
érvényes minden, a jelen adatvédelmi nyilatkozat 3 szakaszában meghatározott adatfeldolgozási
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tevékenységre. A GfK tiszteletben tartja az Ön egyéni jogait és megfelelő módon fogja kezelni az
aggodalmait.
A következő lista a hatályos adatvédelmi jogszabályokból eredő törvényes jogaira vonatkozó
információkat tartalmazza:


A hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha a személyes adatok feldolgozása az Ön
hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Szándékát e-mailben
jelezheti a felmérés bevezető részében található címen, vagy az adatvédelmi tisztviselőnek
(lásd az alábbiakban: „kapcsolatfelvételi információk"). Kérjük, vegye figyelembe, hogy
válaszadóként a hozzájárulás visszavonásával általában lemond az adott projektben való
részvételről, ezért megszűnik a jogosultsága bármilyen jutalomra vagy ösztönzőre, amelyet
a GfK a válaszadók részére esetlegesen felajánlana.



Helyesbítéshez való jog: Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését.
Észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy a birtokunkban lévő vagy az
általunk kezelt és folyamatosan felhasznált személyes adatok a rendelkezésünkre álló
legfrissebb információk alapján pontosak, teljesek, naprakészek és relevánsak legyenek.
Indokolt esetekben önkiszolgáló internetes portálokat biztosítunk, amelyeken a
felhasználóknak lehetősége nyílik a személyes adataik áttekintésére és helyesbítésére.



Korlátozáshoz való jog: Ön kérheti tőlünk a személyes adatai feldolgozásának korlátozását,
amennyiben
- kétségbe vonja a személyes adatainak pontosságát arra az időszakra, amely során
a pontosságot szükséges ellenőriznünk,
- a feldolgozás jogellenes, és Ön inkább a feldolgozás korlátozását kéri a személyes
adatai törlése helyett,
- már nincs szükségünk a személyes adataira, Ön viszont jogi követelések
megállapítása, érvényesítése vagy megvédése céljából kéri azokat, vagy
- tiltakozik a feldolgozásuk ellen, mialatt mi ellenőrizzük, hogy jogos érdekeink
felülírják-e az Önét.



Hozzáférési jog: Információkat kérhet a részünkről az Önről tárolt személyes adatairól,
beleértve az arra vonatkozó információkat is, hogy milyen kategóriájú személyes adata van a
birtokunkban vagy az ellenőrzésünk alatt, milyen célokra használjuk fel azokat, honnan
gyűjtöttük be azokat, amennyiben nem közvetlenül Öntől, valamint, adott esetben, kikkel
közöltük azokat. Az Önről tárolt személyes adatokról egy esetben kérhet ingyenes másolatot.
Fenntartjuk a jogot, hogy észszerűen megállapított díjat számoljunk fel minden további
példányért, amelyet Ön kér.



Adathordozhatósághoz való jog: Kérésére továbbítjuk személyes adatait más adatkezelő
részére, amennyiben annak műszaki feltételei adottak, feltéve, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson alapul vagy valamely szerződés teljesítéséhez szükséges. A személyes
adatainak egy másolata helyett kérheti, hogy azokat közvetlenül, az Ön által megjelölt más
adatkezelőhöz továbbítsuk.



Törléshez való jog: Kérheti, hogy töröljük a személyes adatait, amennyiben
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-

a személyes adatok már nem szükségesek azokhoz a célokhoz, amelyek a
gyűjtésüket vagy másfajta feldolgozásukat indokolták;
Önnek joga van tiltakozni a személyes adatai további feldolgozása ellen (az alábbiak
szerint), illetve érvényesíteni a jogát feldolgozás elleni tiltakozáshoz;
a feldolgozás az Ön hozzájárulásán alapul, Ön visszavonja a hozzájárulását, és
egyéb jogalap nem marad az adatfeldolgozásra;
a személyes adatok jogellenesen kerültek feldogozásra;

kivéve, ha az adatfeldolgozás
-

olyan jogi kötelezettség miatt szükséges, amely megköveteli tőlünk a feldolgozást;
adatmegőrzésre vonatkozó jogi követelmények miatt indokolt;
jogi követelések megállapítása, érvényesítése vagy megvédése miatt szükséges.



Tiltakozáshoz való jog: Bármikor tiltakozhat a személyes adatai feldolgozása ellen az Ön
sajátos helyzete miatt, feltéve, hogy a feldolgozás nem az Ön hozzájárulásán, hanem a mi
jogos érdekeinken, vagy harmadik fél jogos érdekein alapul. Ebben az esetben a
továbbiakban nem dolgozhatjuk fel a személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy
az adatkezelést kényszerítő erejű jogalap vagy jogi igények megállapításához,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódó jogszerű érdek indokolja. Amennyiben Ön
tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, kérjük, jelölje meg, hogy az adatai törlését vagy
az általunk történő adatkezelés korlátozását kéri.



Panasztétel joga: A hatályos adatvédelmi rendelkezések feltételezett megsértése esetén
panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál abban az országban, ahol él vagy ahol a
feltételezett jogsértés történt.

Megjegyzés:


Időtartam: Kérését megpróbáljuk 30 napon belül teljesíteni. Azonban az adott törvényes
joghoz vagy a kérésének összetettségéhez fűződő sajátos okokból ez az időszak elhúzódhat.



Hozzáférés korlátozása: Bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy jogszabályi
rendelkezések miatt a személyes adataihoz vagy azok egy részéhez nem adhatunk Önnek
hozzáférési lehetőséget. Amennyiben megtagadjuk a hozzáférést, tájékoztatni fogjuk Önt az
elutasítás indokairól.



Azonosítás hiánya: Néhány esetben előfordulhat, hogy nem áll módunkban lehívni a
személyes adatait a kérésében megadott azonosítók alapján. Például, nem tudjuk lehívni a
felmérési adatait vagy metaadatait, ha Ön a nevét és e-mail-címét adja meg, illetve ha a
felmérésre egy külső helyszíni partner kérte fel (olvassa el jelen adatvédelmi nyilatkozat 3.2
„Helyszíni partnerek” szakaszát).
Ilyen esetekben, amikor nem tudjuk Önt érintettként azonosítani, nem áll módunkban
teljesíteni az e szakaszban leírt törvényes jogainak érvényesítésére irányuló kérését, kivéve
ha további információkat szolgáltat, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását.
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Törvényes jogainak érvényesítése során a GfK-val való közvetlen kapcsolatfelvétel helyett,
annál a helyszíni partnernél is érdeklődhet, aki meghívta Önt a felmérésen való részvételre.
Ilyen módon nem kell előttünk felfednie a személyazonosságát, mivel a helyszíni partner
képes hitelesíteni a kérését, majd az Ön álnevét használva továbbítani azt hozzánk. Ebben
az esetben úgy fogjuk kezelni a kérését, mintha azt közvetlenül Ön intézte volna hozzánk.
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Gyakorolja törvényes jogait: Jogai érvényesítése érdekében kérjük, írásban vagy szöveges
üzenetben, pl. e-mailben vagy levélben vegye fel velünk a kapcsolatot. Közvetlenül az
adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat. Az elérhetőségi adatokat a jelen adatvédelmi
nyilatkozat végén találja.

A személyes adatai megőrzése

Általában töröljük az Öntől begyűjtött személyes adatokat, amint azok szükségtelenné válnak azon
célok eléréséhez, amelyekért eredetileg gyűjtöttük. Mindazonáltal a jogszabályi rendelkezések
megkövetelhetik, hogy hosszabb időre őrizzük meg a személyes adatait.
Általában a személyes adatokat 1 (egy) évig tároljuk, az adatmegőrzés időtartam azonban az ügyfél
utasításaitól is függhet az olyan tanulmányok esetében, amelyekben az ügyfél az adatkezelő, és az
Ön elérhetőségi adatait az ügyfél szolgáltatta a részünkre. Amennyiben hosszabb adatmegőrzési
időtartam van érvényben, ennek megfelelő tájékoztatást nyújtunk az e-mailes meghívónkban, vagy a
felmérés kezdőoldalán. A metaadatokat legfeljebb két évig tároljuk.
Továbbá nem fogjuk az összes személyes adatát törölni akkor sem, ha azt kérte, hogy a jövőben ne
vegyük fel Önnel a kapcsolatot. Ebből a célból a GfK nyilvántartásba veszi az olyan személyeket, akik
nem kívánják, hogy újra felvegyük velük a kapcsolatot (pl. e-mailes hírlevelek vagy piackutatási
projektek keretében végzett toborzási kampányok formájában). Kérését személyes adatainak a fenti
nyilvántartásban való tárolásához adott hozzájárulásnak tekintjük, hacsak ettől eltérő utasítást nem
ad.
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A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosíthassuk adatvédelmi
gyakorlatainkat, illetve frissíthessük a jelen adatvédelmi nyilatkozatot és abban változtatásokat
hajtsunk végre. Ezért javasoljuk, hogy minden felmérés kitöltése előtt tekintse át a jelen adatvédelmi
nyilatkozatunkat. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a fentiekben megjelölt „utolsó felülvizsgálat” dátumától
van érvényben. A személyes adatait annak az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően fogjuk kezelni,
amelynek hatálya alatt gyűjtöttük azokat, kivéve, ha Ön hozzájárulását adta az attól éltérő
kezelésükhöz.
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10 Elérhetőségi adatok
Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéseivel, illetve törvényes jogainak gyakorlásával kapcsolatos
kéréseivel, kérjük, forduljon közvetlenül az adatvédelmi tisztviselőhöz, akár e-mailben a
dpo_germany@gfk.com címen, akár levélben az alábbi postai címen.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
Németország
Vezetői csapat:

Peter Feld (CEO)
Christian Bigatà Joseph (CFO)

T +49 911 395-0 (Switchboard), gfk@gfk.com
A felügyelő bizottság elnöke: Ralf Klein-Bölting
Székhelye: Nürnberg
Cégnyilvántartás:
Nürnberg: HRB 25014
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