Online Ad-hoc Privacy Notice
Pēdējo reizi atjaunināta: 2018. gada 24. maijā

Saturs
1

Par mums un mūsu aptaujām ............................................................................... 2

2

Kas ir personas dati? ............................................................................................. 2

3
3.1
3.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
3.5

Personas datu izmantošana .................................................................................. 2
Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas aptaujas laikā
2
Datu vākšanas partneri
3
Kontaktinformācijas un aptaujas datu pārbaudes tiesības un apstrāde
3
Respondentu piesaistīšana ar datu vākšanas partneru starpniecību
3
Aptaujas to respondentu vidū, kuru kontaktinformāciju GfK saņem no klientiem 3
Metadati
4
Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus
4

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Kā mēs veicam personas datu apmaiņu .............................................................. 4
GfK Group ietvaros
4
Farmakovigilances prasības
5
Ārpakalpojumu sniedzēji
5
Uzņēmuma pārņemšana
5
Valsts iestādes
5

5
5.1
5.2

Personas datu starptautiska nosūtīšana ............................................................. 5
GfK Group juridiskās personas
6
Citas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) esošas
trešās puses
6

6

Drošība .................................................................................................................... 6

7

Jūsu likumīgās tiesības ......................................................................................... 6

8

Jūsu personas datu saglabāšana......................................................................... 9

9

Izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu ............................................................ 9

10

Kontaktinformācija ............................................................................................... 10

1

Par mums un mūsu aptaujām

Jūs ("Jūs", "Jūsu", "respondents") grasāties piedalīties tiešsaistes aptaujā ("aptauja", "aptaujas"),
kuru organizē GfK SE ("GfK", "mēs" / "mūs" / "mums" / "mūsu", skatīt sadaļu "Kontaktinformācija").
Mēs atrodamies Eiropas Savienībā. Mēs apstrādājam Jūsu personas datus saskaņā ar
piemērojamiem Eiropas datu aizsardzības tiesību aktiem un citām tiesību normām. GfK ir daļa no
pasaules mēroga organizācijas ("GfK Group"), kas sastāv no vairākiem Eiropas Savienībā un ārpus
tās esošiem uzņēmumiem, kas pārsvarā visi pieder Vācijā esošajam GfK SE.

2

Kas ir personas dati?

Personas dati ir informācija, kura tieši vai netieši identificē Jūs kā personu, ar "netieši" domājot tos
gadījumus, kad tā ir apvienojumā ar citu informāciju, piemēram, Jūsu vārdu un uzvārdu, pasta adresi,
e-pasta adresi un tālruņa numuru, vai kādu ierīces unikālu tiešsaistes vai digitālās ierīces
identifikatoru.

3

Personas datu izmantošana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus turpmāk minētajos nolūkos. Mēs neapkopojam un
neapstrādājam vairāk personas datu vai citus to veidus, nekā tas ir nepieciešams attiecīgo GfK vai
klienta izvirzīto mērķu sasniegšanai. Mēs izmantosim Jūsu personas datus tikai tā, kā norādīts šajā
Paziņojumā par privātumu, un mēs veiksim datu apstrādi klienta vārdā un saskaņā ar klienta
sniegtajām norādēm gadījumā, ja mēs saņemsim Respondenta personas datus no klienta.

3.1

Personas datu kategorijas, kas tiek apstrādātas aptaujas laikā

Atkarībā no dažādiem scenārijiem, kas aprakstīti Paziņojuma par privātumu 3 sadaļā, GfK var
darboties kā šo personas datu kategoriju pārzinis vai apstrādātājs:
1. "Aptaujas dati" ir respondentu atbildes aptauju ietvaros, kuras netīšām var iekļaut personas
datus;
2. Jūsu "pseidonīms" ir identifikācijas numurs, kuru Jums piešķir ārpakalpojuma sniedzējs vai GfK
Group uzņēmums (kopā - "datu vākšanas partneri"), kas mūsu vārdā piesaista respondentus un
aicināja Jūs piedalīties. Jūsu pseidonīms ir personas dati, jo datu vākšanas partneris var to
izmantot Jūsu, kā personas, identificēšanai.
3. “Metadati”. Metadati ir personas dati, kuri aptaujas laikā tiek apkopoti kā vispārīgi dati,
piemēram, pārlūkprogrammas sīkfaili vai interneta žurnālfaili.
4. "Kontaktinformācija" varētu būt respondentu vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs un
e-pasta adrese, kas pētījuma veikšanas nolūkos saņemta no klienta "kontaktpersonu saraksta
formā".
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3.2

Datu vākšanas partneri

Lai atrastu un dalībai aptaujā uzaicinātu kvalificētus respondentus mēs izmantojam datu vākšanas
partnerus, un respondentu sniegtās atbildes aptaujas ietvaros mēs apkoposim, izmantojot
pseidonīmu.
Gadījumā, ja datu vākšanas partneris ir pieaicināta aģentūra, GfK nevar piešķirt pseidonīmus vai
sasaistīt aptaujas datus vai metadatus ar kādu noteiktu respondentu.
Gadījumā, ja datu vākšanas partneris ir GfK Group uzņēmums, arī tad mēs nesasaistīsim Jūsu
aptaujas datus vai metadatus ar Jums kā personu.
Lūdzam aplūkot arī 4.3 sadaļu ("Ārpakalpojumu sniedzēji").

3.3

Kontaktinformācijas un aptaujas datu pārbaudes tiesības un apstrāde
3.3.1 Respondentu piesaistīšana ar datu vākšanas partneru starpniecību
Gadījumā, ja mēs nesaņemam kontaktpersonu sarakstus vai citus personas datus no
aptauju pasūtījušā klienta, GfK ir atbildīgs par aptaujas datu un metadatu apstrādi.
GfK apstrādā Jūsu personas datus Jūsu pseidonīma aizsegā ar Jūsu piekrišanu, kas
sniegta vai nu datu vākšanas aģentūrai, kura aicināja Jūs dalībai aptaujā vai mums
tieši, piekrītot piedalīties aptaujā.

3.3.2 Aptaujas to respondentu vidū, kuru kontaktinformāciju GfK saņem no
klientiem
Dažām aptaujām klienti, kuri ir pasūtījuši aptauju, sniedz mums potenciālo
respondentu kontaktinformāciju "kontaktpersonu sarakstu" veidā. Šādos gadījumos
GfK veic aptauju klienta vārdā saskaņā ar datu apstrādes līgumu atbilstoši
piemērojamiem datu aizsardzības tiesību aktiem, un klients ir atbildīgs par
kontaktinformācijas un aptaujas datu apstrādi.
Ar klienta atļauju šādus kontaktpersonu sarakstus mēs nosūtām datu vākšanas
partneriem, kuri var izmantot šo kontaktinformāciju divējādi:
(1)
saskaņot kontaktpersonu sarakstos esošās personas ar savu datubāzi, ja
tāda ir, un uzaicināt kontaktpersonu sarakstā esošos cilvēkus, kuri bija atrodami
arī viņu datubāzē, dalībai aptaujā;
(2)
gadījumā, ja datu vākšanas partnerim nav savas personīgās datubāzes vai
ja kontaktpersonu saraksta un esošās datubāzes pārklāšanās nav pietiekami
liela, lai sasniegtu aizpildīto aptauju nepieciešamo skaitu, var sazināties ar
kontaktpersonu sarakstā esošajām personām tieši, lai uzaicinātu tās dalībai
aptaujā.
Mēs apkopojam Jūsu atbildes uz aptaujas jautājumiem Jūsu pseidonīma aizsegā.
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Ja mēs veicam aptaujas to klientu vārdā, kuri mūs nodrošina ar kontaktpersonu
sarakstiem, mēs respondentiem atklājam klienta identitāti. Tomēr metodisku iemeslu
dēļ, lai novērstu neobjektīvus rezultātus, mēs to nedarām pašā sākumā, bet gan tikai
pēc aptaujas aizpildīšanas.

3.4

Metadati
Mēs kā datu pārzinis apstrādājam "metadatus" mūsu likumīgo interešu nolūkos un veicam to
kā tirgus izpētes uzņēmums un tīmekļa vietnes operators. Metadati ir personas dati, kuri
aptaujas laikā tiek apkopoti kā vispārīgi dati, piemēram, izmantojot pārlūkprogrammas
sīkfailus vai interneta žurnālfailus. Mūsu Sīkfailu politika attiecas uz šo datu apstrādi.

3.5

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus
Mēs analizējam un izvērtējam aptaujas datus, lai sasniegtu mūsu vai klienta tirgus izpētes
mērķus. Mēs nekad nepievienojam kontaktinformāciju aptaujas datiem, kurus mēs koplietojam
ar klientiem. Parasti mēs apkopojam aptaujas datus ar citu respondentu aptaujas datiem.
Dažos gadījumos mēs varam paziņot aptaujas datus respondentu līmenī, Jūsu vārda un
uzvārda vietā izmantojot Jūsu pseidonīmu. Tas nozīmē to, ka klients nevar sasaistīt Jūsu
atbildes ar Jums kā personu.
Mēs izmantojam metadatus, lai uzlabotu lietotāju gūto pieredzi un darbības rezultātus,
aptauju lietošanas ērtumu un drošību, un kvalitātes nodrošināšanas nolūkos, tostarp,
krāpniecības novēršanai un noteikšanai, un mūsu IT sistēmu radīto traucējumu vai nodarītā
kaitējuma novēršanai.
Mums var lūgt izmantot un glabāt personas datus juridisku un atbilstības apsvērumu dēļ,
piemēram, noziegumu novēršana, atklāšana un izmeklēšana, zaudējumu novēršana,
krāpniecība vai jebkura cita mūsu pakalpojumu un IT sistēmu ļaunprātīga izmantošana. Mēs
arī varam izmantot Jūsu personas datus, lai izpildītu mūsu iekšējā un ārējā audita prasības,
informācijas drošības nolūkos vai, lai aizsargātu vai īstenotu mūsu vai citu personu tiesības,
privātumu, drošību vai īpašumu.
Mēs izmantojam kontaktinformāciju, lai nodotu to datu vākšanas partneriem un, lai viņi varētu
sazināties ar respondentiem saistībā ar aptaujas veikšanu, piemēram, aicināt viņus piedalīties
aptaujā un atgādināt viņiem par aptaujas aizpildīšanu.

4

Kā mēs veicam personas datu apmaiņu

Mēs atklāsim Jūsu personas datus tikai tajos nolūkos un tikai tām trešajām personām, kas aprakstīts
iepriekš minētajos gadījumos, ja vien Jūs neesat sniedzis(-gusi) īpašu piekrišanu personas datu
nosūtīšanai citām trešo pušu kategorijām, kas minētas citur. GfK veiks atbilstīgus pasākumus, lai
nodrošinātu, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, aizsargāti un pārsūtīti saskaņā ar piemērojamiem
tiesību aktiem.

4.1

GfK Group ietvaros
Mēs varam nodot Jūsu personas datus vienam vai vairākiem ar GfK Group saistītiem
uzņēmumiem, ja tas ir nepieciešams datu apstrādei un glabāšanai, nodrošinot Jums piekļuvi
mūsu aptaujām, sniedzot atbalstu, pieņemot lēmumus par pakalpojumu uzlabojumiem, satura
izstrādi un citiem šīs Privātuma politikas 3 sadaļā aprakstītajiem nolūkiem. Mēs neatklājam
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respondentu datus ārpus GfK Group esošām trešajām personām, ja vien respondenti pirms šīs
nosūtīšanas nav iepriekš devuši savu īpaši šim nolūkam paredzētu, nepārprotamu piekrišanu.

4.2

Farmakovigilances prasības
Lai arī ierastās uzņēmējdarbības gaitā mēs nekopīgojam Respondentu personas datus ar
klientiem, uz Jūsu dalību aptaujā var attiekties Jūsu atsevišķa piekrišana farmakovigilances
prasībām, kuras atkarībā no pētījuma veida un Aptaujas veikšanas valsts, izņēmuma
gadījumos var ietvert ierobežotu personas datu izpaušanu klientiem.

4.3

Ārpakalpojumu sniedzēji
Nepieciešamības gadījumos mēs deleģēsim citiem uzņēmumiem un personām veikt mūsu
vārdā konkrētus uzdevumus, kas datu apstrādes līgumu ietvaros palīdz mūsu pakalpojumu
sniegšanā. Piemēram, datu vākšanas partneriem mēs sniedzam personas datus saskaņā ar
šī Paziņojuma par privātumu 3.2 sadaļu "Datu vākšanas partneri". Mēs varam, pēc saviem
ieskatiem, izmantot pakalpojumu sniedzējus, līgumslēdzējus vai partnerus mūsu datubāzu un
lietojumprogrammu uzturēšanai, datu apstrādes pakalpojumu veikšanai vai arī, lai Jums
nosūtītu Jūsu pieprasīto informāciju. Tirgus izpētes projektu gaitā respondentu piesaistīšanai
vai interviju veikšanai datu vākšanas partneriem mēs sniedzam personas datus. Šādus datus
mēs sūtīsim vai padarīsim pieejamus ārpakalpojumu sniedzējiem tikai tādā mērā, kāds
nepieciešams attiecīgajam nolūkam. Viņi nedrīkst izmantot šos datus nekādiem citiem
nolūkiem, jo īpaši saviem vai trešo personu mērķiem. GfK ārpakalpojumu sniedzēji ar līgumu
ir uzņēmušies ievērot Jūsu personas datu konfidencialitāti.

4.4

Uzņēmuma pārņemšana
Saistībā ar jebkuru reorganizāciju, restrukturizāciju, apvienošanu vai pārdošanu, vai aktīvu
citu nodošanu (kopā dēvēti par "Uzņēmuma pārņemšana"), mēs nosūtīsim datus, tostarp
personas datus, pieņemamā apmērā un tik, cik tas ir nepieciešams Uzņēmuma pārņemšanai,
ar nosacījumu, ka saņemošā puse piekrīt ievērot Jūsu personas datiem piemērojamos tiesību
aktus datu aizsardzības jomā. Mēs turpināsim nodrošināt jebkuru personas datu
konfidencialitāti un brīdināsim attiecīgos lietotājus pirms uz personas datiem sāk attiekties cits
Paziņojums par privātumu.

4.5

Valsts iestādes
Mēs atklāsim Jūsu personas datus valsts iestādēm tikai tad, ja to paredz tiesību akti. GfK,
piemēram, atbildēs uz tiesu, tiesībaizsardzības iestāžu, regulatīvo iestāžu un citu publisko un
valsts iestāžu iesniegtajiem pieprasījumiem, kas var ietvert arī ārpus Jūsu pastāvīgās
dzīvesvietas valsts esošās šāda veida iestādes.

5

Personas datu starptautiska nosūtīšana

Īpašos apstākļos GfK būs nepieciešams nosūtīt Jūsu personas datus arī uz ārpus Eiropas Savienības/
Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) esošām, tā dēvētajām "trešajām valstīm". Šāda nosūtīšana uz
trešajām valstīm var attiekties uz visām apstrādes darbībām, kas aprakstītas šī Paziņojuma par
privātumu 3. sadaļā. Šis Paziņojums par privātumu ir attiecināms pat tad, ja mēs nosūtām personas
datus uz trešajām valstīm, kurās tiek piemērots no Jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valsts atšķirīgs datu
aizsardzības līmenis. Jo īpaši datu starptautiska sūtīšana var tikt piemērota turpmāk minētajos
gadījumos:
Online Ad-hoc Privacy Notice
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GfK Group juridiskās personas

5.1

Ārpus Eiropas Savienības esošas GfK Group juridiskās personas, izmantojot līguma
standartklauzulas, ko Eiropas Komisija ir pieņēmusi, lai aizsargātu Jūsu privātumu un datu
starptautisku sūtīšanu atzītu par likumīgu, ir noslēgušas uzņēmuma iekšienē spēkā esošus datu
aizsardzības līgumus.

Citas ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)
esošas trešās puses

5.2

Jebkura personas datu sūtīšana ārpus GfK Group esošām trešajām pusēm tiks veikta iepriekš Jūs
informējot un, attiecīgos gadījumos, saņemot Jūsu piekrišanu. Jebkura personas datu sūtīšana uz
valstīm, uz kurām neattiecas ar datu aizsardzības līmeni saistītais Eiropas Komisijas pieņemtais
"lēmums par atbilstību"*, tiek veikta, balstoties uz līgumisku vienošanos, izmantojot Eiropas
Komisijas pieņemtās līguma standartklauzulas vai citus piemērojamiem tiesību aktiem atbilstošus
aizsardzības pasākumus.
*) skatīt https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en

Drošība
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GfK datu drošību uztver nopietni. Mēs piemērojam atbilstošu drošības līmeni un tādēļ esam īstenojuši
atbilstošas fiziskās, elektroniskās un administratīvās procedūras, lai aizsargātu mūsu apkopotos datus
no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, zaudēšanas, labošanas, nesankcionētas izpaušanas vai
piekļuves sūtītajiem, glabātajiem vai citādi apstrādātajiem personas datiem. Mūsu informācijas
drošības politika un procedūras ir cieši saistītas ar plaši pieņemtiem starptautiskajiem standartiem un
tiek regulāri pārskatītas un, pēc nepieciešamības, aktualizētas, lai tās atbilstu mūsu uzņēmuma
vajadzībām, izmaiņām tehnoloģiju jomā un regulatīvajām prasībām. Piekļuve Jūsu personas datiem
tiek piešķirta tikai tiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem vai GfK filiālēm, kurām to nepieciešams
zināt uzņēmējdarbības veikšanai vai darba pienākumu veikšanai.
Ar personas datiem saistīta datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā, GfK ievēros visus piemērojamos
datu aizsardzības pārkāpumu paziņošanas normatīvos aktus.

Jūsu likumīgās tiesības

7

Jums, kā datu subjektam, ir īpašas likumīgās tiesības, kuras attiecas uz personas datiem, ko mēs no
Jums iegūstam. Tas attiecas uz visām apstrādes darbībām, kas aprakstītas šī Paziņojuma par
privātumu 3 sadaļā. GfK ievēros Jūsu individuālās tiesības un atbilstoši risinās Jūsu problēmas.
Turpmākajā sarakstā ir iekļauta informācija par Jūsu likumīgajām tiesībām, kuras izriet no datu
aizsardzības jomā piemērojamiem tiesību aktiem:


Tiesības atsaukt piekrišanu: gadījumos, kad personas datu apstrāde ir balstīta uz Jūsu
sniegto piekrišanu, Jūs jebkurā brīdi varat šo piekrišanu atsaukt, rakstot e-pasta ziņojumu
un nosūtot to uz e-pasta adresi, kas norādīta aptaujas ievadlapā, vai rakstot datu
aizsardzības speciālistam (skatīt "kontaktinformāciju" turpinājumā). Jums, kā respondentam,
lūdzam ņemt vērā, ka atsaucot savu piekrišanu, Jūs parasti izbeidzat savu dalību attiecīgajā
projektā un vairs nebūsiet tiesīgs(-a) saņemt nekāda veida atlīdzību vai balvas, kuras GfK
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vēlāk var piedāvāt respondentiem.


Tiesības uz labošanu: Jūs varat no mums saņemt uz Jums attiecošos personas datu
labošanu. Mēs centīsimies saglabāt mūsu īpašumā vai kontrolē esošo personas datu, kuri
tiek pastāvīgi izmantoti, precizitāti, pilnīgumu, aktualitāti un atbilstību, balstoties uz
visjaunāko, mums pieejamo informāciju. Attiecīgos gadījumos mēs nodrošinām
pašapkalpošanās interneta portālus, kur lietotājiem ir iespēja pārskatīt un labot savus
personas datus.



Tiesības uz ierobežošanu: Jūs varat saņemt no mums savu personas datu apstrādes
ierobežošanu, ja
- Jūs apstrīdat savu personas datu pareizību uz laika periodu, kas mums nepieciešams
pareizības pārbaudīšanai;
- apstrāde ir nelikumīga un Jūs pieprasāt apstrādes ierobežošanu, nevis savu
personas datu dzēšanu;
- mums Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami, taču Jums tie ir nepieciešami
likumīgu prasību celšanai, piemērošanai vai aizstāvēšanai;
- Jūs iebilstat pret apstrādi, kamēr mēs apstiprinām vai mūsu likumīgajam
pamatojumam ir lielāks spēks par Jūsu.



Piekļuves tiesības: Jūs varat mūs lūgt sniegt informāciju par mūsu rīcībā esošajiem Jūsu
personas datiem, tostarp informāciju par mūsu īpašumā vai kontrolē esošajām personas datu
kategorijām, kādiem mērķiem tie tiek izmantoti, kur mēs tos ieguvām, ja neesam tos ieguvuši
tieši no Jums, un, attiecīgā gadījumā, kam tie ir atklāti. Jūs varat no mums saņemt vienu mūsu
rīcībā esošo Jūsu personas datu bezmaksas kopiju. Mēs paturam tiesības piemērot samērīgu
samaksu par katru nākamo kopiju, kuru Jūs varat pieprasīt.



Tiesības uz pārvietojamību: gadījumos, kad tas ir tehniski iespējams, pēc Jūsu pieprasījuma
mēs nosūtīsim Jūsu personas datus citam pārzinim, ar nosacījumu, ka apstrāde ir balstīta uz
Jūsu piekrišanu vai ir nepieciešama līguma izpildei. Tā vietā, lai saņemtu savu personas datu
kopiju, Jūs varat pieprasīt, kā mēs datus nododam citam pārzinim, kuru esat norādījis(-usi)
tieši Jūs.



Tiesības uz dzēšanu: Jūs no mums varat saņemt savu personas datu dzēšanu, ja
-

personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķi, kura dēļ tie sākotnēji tika
apkopoti vai kā citādi apstrādāti;
Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu turpmāku apstrādi (skatīt turpmāk) un
izmantot šīs tiesības, lai iebilstu pret datu apstrādes veikšanu;
apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu, Jūs atsaucat savu piekrišanu un datu
apstrādei nepastāv neviens cits juridisks pamatojums;
personas datu apstrāde ir veikta nelikumīgi;

ja vien apstrāde nav nepieciešama
-

juridisku saistību ievērošanai, kuras mums pieprasa apstrādes veikšanu,
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-

it īpaši attiecībā uz likumā noteiktajām datu saglabāšanas prasībām;
juridisku prasību celšanai, piemērošanai vai aizstāvēšanai.



Tiesības izvirzīt iebildumus: Jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret savu personas datu apstrādi
savu personīgo apstākļu dēļ, ar nosacījumu, ka apstrāde nav balstīta uz Jūsu piekrišanu, bet
gan uz mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Šādā gadījumā mēs vairs neveiksim
Jūsu personas datu apstrādi, ja nespēsim norādīt uz pārliecinošiem likumīgiem apstrādes
iemesliem un prioritārām interesēm, vai likumīgu prasību celšanu, piemērošanu vai
aizstāvēšanu. Ja Jūs iebilstat pret apstrādi, lūdzu, norādiet, vai Jūs vēlaties savu personas
datu dzēšanu vai mūsu veiktās datu apstrādes ierobežošanu.



Tiesības iesniegt sūdzību: iespējama piemērojamo datu aizsardzības normatīvo aktu
pārkāpuma gadījumā, Jūs varat iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei
valstī, kurā dzīvojat vai kurā ir noticis iespējamais pārkāpums.

Lūdzu, ņemiet vērā:


Laika periods: Mēs centīsimies izpildīt Jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā. Taču konkrētu
iemeslu dēļ, kas saistīti ar īpašām juridiskajām tiesībām vai Jūsu pieprasījuma sarežģītību,
šis periods var tikt pagarināts.



Piekļuves ierobežošana: Atsevišķās situācijās var gadīties, ka paredzēto tiesību normu dēļ
mēs Jums nevarēsim sniegt pieeju visiem Jūsu personas datiem vai to daļai. Ja mēs
noraidīsim Jūsu lūgumu par piekļuvi, mēs Jūs informēsim par šī atteikuma iemeslu.



Neesoša identifikācija: Atsevišķos gadījumos var gadīties, ka mēs nespējam atrast Jūsu
personas datus, pamatojoties uz Jūsu iesniegumā sniegtajiem identifikatoriem. Piemēram,
mēs nevaram apskatīt Jūsu aptaujas datus un metadatus, ja Jūs norādāt savu vārdu, uzvārdu
un e-pasta adresi, un, ja dalībai aptaujā Jūs uzaicināja ārējais datu vākšanas partneris
(lūdzam skatīt arī šī Paziņojuma par privātumu 3.2 sadaļu "Datu vākšanas partneri").
Šādos gadījumos, kad mēs nevaram Jūs identificēt kā datu subjektu, mēs nespējam izpildīt
Jūsu lūgumu īstenot Jūsu likumīgās tiesības saskaņā ar šajā sadaļā aprakstīto, ja vien Jūs
nesniedzat papildu informāciju, kas ļauj veikt Jūsu identificēšanu.
Iespējams, ka Jūs vēlaties saņemt informāciju par savu likumīgo tiesību īstenošanu attiecībā
uz datu vākšanas partneri, kurš uzaicināja Jūs dalībai aptaujā, nevis attiecībā tieši uz GfK.
Tādējādi Jums nav mums jāatklāj sava identitāte, datu vākšanas partneris spēj autentificēt
Jūsu lūgumu un var pārsūtīt to mums, atsaucoties uz Jūsu pseidonīmu. Šādā gadījumā mēs
apstrādāsim Jūsu pieprasījumu tā, it kā Jūs būtu veicis(-kusi) pieprasījumu tieši mums.



Izmantojiet savas likumīgās tiesības: lai izmantotu savas likumīgās tiesības, lūdzu,
sazinieties ar mums rakstveida vai teksta formā, piem., ar e-pasta vai vēstules starpniecību.
Jūs varat arī vērsties tieši pie mūsu datu aizsardzības speciālista. Kontaktinformācijas
saņemšanai lūdzam aplūkot šī Paziņojuma par privātumu beigu daļu.
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Jūsu personas datu saglabāšana

Parasti mēs dzēsīsim no Jums iegūtos personas datus, ja tie vairs nebūs nepieciešami to mērķu
sasniegšanai, kuru dēļ tie tika sākotnēji apkopoti. Taču noteikto tiesību normu dēļ mums var būt
nepieciešamība glabāt Jūsu personas datus ilgāku laika periodu.
Lai arī parasti mēs Jūsu personas datus glabāsim 1 (vienu) gadu, glabāšanas periods var būt atkarīgs
no pētījuma ietvaros klienta sniegtajām norādēm, kur klients ir datu pārzinis un ir sniedzis mums Jūsu
kontaktinformāciju. Gadījumā, ja spēkā ir ilgāks datu glabāšanas periods, mēs e-pastā sūtītajā
uzaicinājumā vai aptaujas sākuma lapā attiecīgi informējam respondentus. Mēs glabājam metadatus
ne ilgāk kā divus gadus.
Turklāt, ja Jūs esat lūdzis(-gusi) mūs turpmāk ar Jums nesazināties, mēs neveiksim visu Jūsu
personas datu dzēšanu. Šī iemesla dēļ GfK uztur reģistru, kurā iekļauta informācija par cilvēkiem, kuri
nevēlas, lai ar viņiem turpmāk tiktu veikta atkārtota sazināšanās (piem., izmantojot e-pasta
informatīvos izdevumus vai tirgus izpētes projektu dalībnieku piesaistīšanas kampaņas). Mēs
kvalificējam Jūsu lūgumu kā piekrišanu Jūsu personas datu glabāšanai šāda reģistra uzturēšanai, ja
vien Jūs nesniedzat mums citas norādes.

9

Izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu

Mēs paturam tiesības, pēc saviem ieskatiem, mainīt savu privātuma aizsardzības praksi un jebkurā
laikā veikt atjauninājumus un izmaiņas šajā Paziņojumā par privātumu. Šī iemesla dēļ mēs aicinām
Jūs aplūkot šo Paziņojumu par privātumu katru reizi pirms aptaujas aizpildīšanas. Šis Paziņojums par
privātumu ir aktuāls uz iepriekš norādīto "pēdējo reizi pārskatīts" datumu. Mēs apiesimies ar Jūsu
personas datiem atbilstoši Paziņojumam par privātumu, saskaņā ar kuru tie tika apkopoti, ja vien
mums nav Jūsu piekrišana apieties ar tiem citādāk.
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10 Kontaktinformācija
Jautājumus par tiesību subjekta datu aizsardzību un jebkurus ar Jūsu likumīgo tiesību izpildi
saistītās prasības lūdzam adresēt datu aizsardzības speciālistam, sūtot e-pasta ziņojumu uz
dpo_germany@gfk.com vai vēstuli uz turpmāk norādīto pasta adresi.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nirnberga
Vācija
Vadība:
Peter Feld (ģenerāldirektors)
Christian Bigatà Joseph (finanšu direktors)
Tālr. +49 911 395-0 (Switchboard), gfk@gfk.com
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Ralf Klein-Bölting
Juridiskā adrese: Nirnberga
Apgabala tiesā reģistrēts komercreģistrā:
Nirnberga: HRB 25014
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