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1

Despre noi și sondajele noastre

Dvs. („dvs.”, „al dvs.”, „respondent”) sunteți pe cale să participați la un sondaj online („sondajul”,
„sondajele”) găzduit de GfK Romania („GfK”, „noi” / „ al nostru”, vezi secțiunea „Informații de
contact”). Ne aflăm în Uniunea Europeană si procesăm datele cu caracter personal în conformitate
cu legile europene aplicabile în materie de protecția datelor și cu alte dispoziții statutare. GfK face
parte dintr-o organizație globală („Grupul GfK”), alcătuită din mai multe companii din interiorul și din
afara Uniunii Europene, toate deținute în mod predominant de GfK SE, din Germania.

2

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal reprezintă informații care vă identifică direct sau indirect ca persoană
fizică, în mod indirect însemnând atunci când sunt combinate cu alte informații, de exemplu numele
dvs., adresa poștală, adresa de e-mail și numărul de telefon sau un identificator unic sau digital online
al dispozitivului.

3

Utilizarea datelor cu caracter personal

Noi procesăm datele dvs. personale în scopurile descrise mai jos. Nu colectăm și nu procesăm mai
multe sau alte tipuri de date cu caracter personal decât cele necesare pentru a îndeplini scopurile
respective ale GfK sau ale unui client. Vom folosi datele cu caracter personal numai în conformitate
cu această Notificare de confidențialitate și vom prelucra date cu caracter personal în numele clientului
și conform instrucțiunilor acestuia, în cazul în care primim datele cu caracter personal ale
respondenților de la client.

3.1

Categorii de date cu caracter personal care sunt procesate în cadrul sondajelor

În funcție de diferitele scenarii descrise în această secțiune 3 din Notificarea de confidențialitate, GfK
poate acționa în calitate de controlor sau procesator al acestor categorii de date cu caracter personal:
1. „Date din sondaj”, adică răspunsurile participanților la sondaje, care ar putea include în mod
accidental date cu caracter personal,
2. „Pseudonimul” dvs., adică numărul de identificare care v-a fost atribuit de un furnizor extern de
servicii sau de o companie din Grupul GfK („parteneri de teren”) care recrutează respondenții în
numele nostru și v-a invitat să participați. Pseudonimul dvs. este o informație cu caracter
personal, deoarece partenerul de teren îl poate folosi pentru a vă identifica ca persoană fizică.
3. „Metadate”. Metadatele sunt date cu caracter personal colectate în fundal în timpul unui sondaj,
cum ar fi cookie-urile de browser sau fișierele jurnal privind accesul la internet.
4. „Informații de contact”pot fi numele respondenților, adresa poștală, numărul de telefon și
adresa de e-mail primite de la client pentru studiu sub forma unei „liste de contacte”.
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3.2

Partenerii de teren

Folosim parteneri de teren pentru a găsi și a invita respondenți calificați pentru sondaj și vom colecta
răspunsurile participanților la sondaj sub protecția unui pseudonim.
În cazul în care partenerul de teren este o agenție externă, GfK nu poate atribui pseudonime sau date
din sondaj sau metadate unui respondent identificabil.
În cazul în care partenerul de teren este o companie din Grupul GfK, nu vom lega nici datele din
sondaj nici metadatele de identitatea dvs. ca persoană fizică.
Consultați, de asemenea, secțiunea 4.3 ( „Furnizori externi de servicii„).

3.3

Controlul și procesarea informațiilor de contact și a datelor din sondaj
3.3.1 Recrutarea respondenților prin intermediul partenerilor de teren
În cazul în care nu primim liste de contacte sau alte date cu caracter personal de la
clientul care a comandat ancheta, GfK este operatorul de date pentru datele și
metadatele sondajului.
GfK procesează datele dvs. din sondaj sub protecția pseudonimului și cu
consimțământul dvs., dat fie partenerului de teren care v-a invitat la anchetă, fie nouă
direct, prin acceptarea participării la sondaj.

3.3.2 Sondajele pentru respondenții ale căror informații de contact GfK le
primește de la clienți
Pentru unele sondaje, clientul care a comandat sondajul ne furnizează informații de
contact, sub forma „listelor de contacte”, aparținând potențialilor respondenți. În
aceste cazuri, GfK efectuează ancheta în numele clientului în baza unui acord de
prelucrare a datelor în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor,
iar clientul este operatorul de date pentru datele de contact și datele sondajului.
Cu autorizația clientului, transferăm astfel de liste de contacte partenerilor de teren
care pot utiliza informațiile de contact în două moduri:
(1)
pentru a corela persoane din listele de contacte cu propria lor bază de date,
dacă există, și pentru a invita persoanele din lista de contacte care au fost găsite
în baza lor de date cu privire la sondaj,
(2)
în lipsa unei baze de date proprii a partenerului de teren sau în cazul în
care suprapunerea listei de contacte cu cea a unei baze de date existente nu
este suficient de mare pentru a atinge numărul necesar de chestionare
completate, pentru a contacta persoanele din lista de contacte direct pentru a le
invita la sondaj.
Colectăm răspunsurile la sondaj sub pseudonimul dvs.
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Dacă efectuăm sondaje în numele clienților care ne furnizează liste de contacte,
dezvăluim respondenților identitatea clientului. Din motive metodologice, pentru a
preveni influențarea rezultatelor, nu facem acest lucru în avans, ci numai după sondaj.

3.4

Metadate
Procesăm „metadate” în calitatea noastră de controlor, în scopul asigurării intereselor noastre
legitime ca furnizor de cercetare de piață și operator de site-uri web. Metadate înseamnă date
cu caracter personal colectate în fundal în timpul unui sondaj, cum ar fi prin intermediul
cookie-urilor de navigare sau a fișierelor jurnal. Prelucrarea acestor date este supusă regulilor
stipulate în Politica referitoare la cookie-uri.

3.5

Cum folosim datele dvs. cu caracter personal?
Analizăm și evaluăm datele sondajului pentru a îndeplini scopurile noastre sau ale clientului
în materie de cercetare de piață. Nu atașăm niciodată informații de contact la datele
sondajului pe care le comunicăm clienților noștri. În mod obișnuit, agregăm datele din sondaj
cu cele ale altor respondenți. În unele cazuri, putem raporta datele sondajului la nivel de
respondent, folosind pseudonimul în locul numelui dvs. Aceasta înseamnă că un client nu
poate lega răspunsurile de dvs. ca persoană fizică.
Folosim metadate pentru a optimiza experiența utilizatorilor și pentru a îmbunătăți
performanța, ușurința în utilizare, securitatea sondajelor și în scopul asigurării calității, inclusiv
prin prevenirea și detectarea fraudei și a întreruperilor sau deteriorării sistemelor IT.
Poate fi necesar să utilizăm și să păstrăm date cu caracter personal din motive legale sau de
conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni, prevenirea
pierderilor, fraudarea sau orice alt abuz al serviciilor și sistemelor IT ce ne aparțin. De
asemenea, putem folosi datele dvs. personale pentru a îndeplini cerințele noastre interne și
externe de audit, pentru a asigura securitatea informațiilor sau pentru a ne proteja sau impune
drepturile, confidențialitatea, siguranța, proprietatea - ale noastre sau ale altor persoane.
Folosim informațiile de contact pentru a le transfera partenerilor de teren, astfel ca aceștia să
poată comunica cu respondenții în legătură cu sondajul, de exemplu pentru a-i invita la sondaj
și a le reaminti să completeze chestionarul.

4

Cum dezvăluim datele cu caracter personal

Vom dezvălui datele dvs. personale numai în scopurile declarate și doar terților indicați mai jos - cu
excepția cazului în care sunteți de acord cu transferurile de date cu caracter personal și către alte
categorii de terți. GfK va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt
prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare.

4.1

În cadrul Grupului GfK
Putem transfera datele dvs. personale către una sau mai multe companii afiliate Grupului GfK,
după cum este necesar pentru prelucrarea și stocarea datelor, oferindu-vă acces la sondajele
noastre, oferind suport, luând decizii cu privire la îmbunătățirea serviciilor, dezvoltarea
conținutului și pentru alte scopuri, după cum este descris în secțiunea 3 din această Politică de
confidențialitate. Nu dezvăluim datele cu caracter personal ale respondenților terților din afara
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Grupului GfK, cu excepția cazului în care respondenții și-au dat consimțământul explicit pentru
scopul specific înainte de transfer.

4.2

Cerințe de farmacovigilență
Deși nu împărtășim datele cu caracter personal ale respondenților cu clienții în decursul
desfășurării normale a activității, participarea dvs. la sondaj poate fi condiționată de acordul
dvs. separat față de cerințele de farmacovigilență, care pot implica, în funcție de tipul studiului
și de țara în care se efectuează studiul, divulgarea limitată a datelor cu caracter personal
către clienți în cazuri excepționale.

4.3

Furnizori externi de servicii
Dacă este necesar, vom angaja alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite
sarcini care contribuie la serviciile noastre, în numele nostru, în cadrul acordurilor de
prelucrare a datelor. De exemplu, furnizăm date cu caracter personal partenerilor de teren,
după cum este descris în secțiunea 3.2 „Partenerii de teren” din această Notificare de
confidențialitate. Putem folosi, la discreția noastră, furnizori de servicii, contractanți sau
parteneri pentru găzduirea bazelor de date și aplicațiilor noastre, pentru servicii de prelucrare
a datelor sau pentru a vă trimite informațiile pe care le-ați solicitat. Furnizăm date cu caracter
personal partenerilor de teren în scopul recrutării sau intervievării în cadrul proiectelor de
cercetare de piață. Le vom distribui sau le vom face accesibile furnizorilor externi de servicii
numai în măsura necesară pentru îndeplinirea scopului respectiv. Aceste date nu pot fi
utilizate de către aceștia în alte scopuri, în special în scopuri proprii sau ale unor terți.
Furnizorii de servicii externi ai GfK sunt obligați prin contract să respecte confidențialitatea
datelor dvs. personale.

4.4

Transferuri de afaceri
În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active
(denumite colectiv „Transfer de afaceri”), vom transfera date, inclusiv date cu caracter
personal, la o scară rezonabilă, în măsura necesară Transferului de afaceri și cu condiția ca
partea care primește să fie de acord să protejeze datele dvs. personale într-un mod care să
fie compatibil cu legile aplicabile privind protecția datelor. Vom continua să asigurăm
confidențialitatea oricăror date cu caracter personal și să atragem atenția utilizatorilor afectați
înainte ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei alte note de confidențialitate.

4.5

Autorități publice
Vom dezvălui datele dvs. personale numai autorităților publice, în cazul în care acest lucru
este cerut de lege. GfK va răspunde, de exemplu, solicitărilor din partea instanțelor, agențiilor
de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale,
inclusiv unor astfel de autorități din afara țării dvs. de reședință.

5

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

În anumite circumstanțe, va fi, de asemenea, necesar ca GfK să vă transfere datele cu caracter
personal în țări din afara Uniunii Europene / Spațiului Economic European (SEE), în așa-numitele „țări
terțe”. Astfel de transferuri spre țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în
secțiunea 3 din prezenta Notificare de confidențialitate. Această Notificare de confidențialitate se
aplică chiar dacă transferăm date cu caracter personal către țări terțe în care se aplică un nivel diferit
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de protecție a datelor decât în țara dvs. de reședință. Mai precis, se poate desfășura un transfer
internațional de date în următoarele scenarii:

5.1

Persoane juridice ale Grupului GfK

Persoanele juridice ale Grupului GfK din afara Uniunii Europene au încheiat acorduri intracomunitare
de protecție a datelor utilizând clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru
a vă proteja confidențialitatea și a legifera transferurile internaționale de date.

Alte părți terțe din afara Uniunii Europene (UE) și Spațiului Economic European
(SEE)

5.2

Orice transfer de date cu caracter personal către terțe părți din afara Grupului GfK va fi efectuat cu
înștiințarea dvs. prealabilă și, după caz, cu acordul dvs. Orice transfer de date cu caracter personal
în alte țări decât cele pentru care a fost luată de către Comisia Europeană o „decizie de adecvare” *
privind nivelul de protecție a datelor se face pe baza unor acorduri contractuale care utilizează
clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte măsuri de protecție adecvate
în conformitate cu legea aplicabilă.
*) vezi https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacyprotection-personal-data-non-eu-countries_en

6

Securitate

GfK tratează securitatea datelor într-un mod foarte serios. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și,
prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja
datele pe care le colectăm împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau
accesului la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod. Politicile
și procedurile noastre de securitate a informațiilor sunt aliniate la standardele internaționale acceptate
și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar, pentru a satisface nevoile noastre de
afaceri, schimbările în tehnologie și cerințele de reglementare. Accesul la datele dvs. personale este
acordat numai acelor categorii de personal, furnizorilor de servicii sau afiliaților GfK care trebuie să le
cunoască sau au nevoie de acestea pentru a-și îndeplini sarcinile de serviciu.
În cazul unei scurgeri de date care conține date cu caracter personal, GfK va respecta toate legile
aplicabile privind notificările cu privire la scurgerile de date.

7

Drepturile dvs. legale

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice referitoare la datele cu caracter personal
pe care le colectăm de la dvs. Aceasta se aplică tuturor activităților de prelucrare explicate în secțiunea
3 din această Notificare de confidențialitate. GfK va respecta drepturile dvs. individuale și va trata în
mod corespunzător îngrijorările legate de acest aspect.
Următoarea listă conține informații despre drepturile dvs. legale care decurg din legile aplicabile
privind protecția datelor:


Dreptul de a vă retrage consimțământul: În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter
personal se bazează pe consimțământul dvs., vă puteți retrage acest consimțământ în orice
moment trimițându-ne un e-mail la adresa de e-mail menționată pe pagina de introducere a
sondajului sau către responsabilul cu protecția datelor (a se vedea „informații de contact” de
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mai jos). Ca respondent, vă rugăm să rețineți că, prin retragerea consimțământului, veți
înceta, (în general) participarea la proiectul respectiv și nu veți mai fi eligibili pentru
recompense sau stimulente pe care GfK le-ar putea oferi respondenților.


Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor dvs. cu caracter personal.
Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal aflate în posesia sau
sub controlul nostru (care sunt utilizate în mod continuu) exacte, complete, actuale și
relevante, pe baza celor mai recente informații pe care le avem la dispoziție. Acolo unde este
cazul, oferim portaluri internet de autoservire, unde utilizatorii au posibilitatea de a-și examina
și rectifica datele personale.



Dreptul la restricționare: Ne puteți solicita restricționarea procesării datelor dvs. personale,
dacă
- aveți obiecții cu privire la exactitatea datelor dvs. personale, pe perioada de timp
necesară pentru a verifica exactitatea,
- procesarea este ilegală și solicitați restricționarea procesării, mai degrabă decât
ștergerea datelor dvs. personale,
- nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. aveți
nevoie de datele cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor
pretenții legale; sau
- obiectați împotriva procesării, pe perioada în care verificăm dacă motivele noastre
legitime prevalează asupra motivelor dvs.



Dreptul de acces: Puteți cere de la noi informații despre datele cu caracter personal pe care
le deținem despre dvs., inclusiv informații despre categoriile de date cu caracter personal pe
care le avem în posesia sau sub controlul nostru, pentru ce sunt folosite, de unde le-am
colectat (dacă nu de la dvs. direct) și către cine au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți
obține de la noi o copie gratuită a datelor cu caracter personal pe care le deținem despre dvs.
Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare copie ulterioară pe care o
veți solicita.



Dreptul la portabilitate: La cererea dvs., vom transfera datele dvs. cu caracter personal unui
alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca
prelucrarea să se facă pe baza consimțământului dvs. sau acest lucru să fie necesar pentru
derularea unui contract. În loc să primiți o copie a datelor dvs. personale, ne puteți solicita să
transferăm direct datele către un alt controlor, specificat de dvs.



Dreptul de ștergere: Ne puteți solicita ștergerea datelor dvs. personale, în cazul în care
-

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
aveți dreptul să obiectați împotriva prelucrării ulterioare a datelor dvs. personale (a se
vedea mai jos) și vă exercitați acest drept împotriva procesării lor;
procesarea se bazează pe consimțământul dvs., vă retrageți consimțământul și nu
există alt motiv juridic pentru procesare;
datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
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cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară
-

pentru respectarea unei obligații legale, caz în care suntem obligați să le procesăm;
în special pentru cerințele statutare de păstrare a datelor;
pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.



Dreptul la obiecție: Aveți dreptul să obiectați în orice moment împotriva prelucrării datelor
dvs. personale datorită situației dvs. speciale, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe
consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest
caz, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât dacă putem demonstra motive legitime
și interese superioare sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea împotriva unor pretenții
legale. Dacă vă opuneți procesării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor
dumneavoastră personale sau restricționarea procesării acestora de către noi.



Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei presupuse încălcări a legilor aplicabile în
materie de confidențialitate, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere a
protecției datelor din țara în care locuiți sau unde a avut loc încălcarea presupusă.

Vă rugăm să rețineți:


Perioada de timp: Vom încerca să vă îndeplinim solicitarea în termen de 30 de zile. Cu toate
acestea, termenul poate fi prelungit din motive legate de dreptul legal specific sau de
complexitatea cererii dumneavoastră.



Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu vă putem oferi acces la
toate (sau la unele dintre) datele dvs. personale din cauza dispozițiilor legale. Dacă refuzăm
cererea dvs. de acces, vă vom informa despre motivul refuzului.



Fără identificare: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele dvs. personale pe
baza identificatorilor pe care îi furnizați în solicitarea dvs. De exemplu, nu putem să căutăm
date și metadate legate de un sondaj atunci când vă furnizați numele și adresa de e-mail și
ați fost invitat la sondaj de către un partener extern de teren (a se vedea și secțiunea 3.2
„Partenerii de teren” din această Notificare de confidențialitate).
În astfel de cazuri, în cazul în care nu vă putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în
măsură să ne conformăm solicitării dvs. de a vă satisface drepturile legale descrise în această
secțiune, cu excepția cazului în care ne furnizați informații suplimentare care să permită
identificarea.
Ar fi indicat să faceți acest solicitări privind exercitarea drepturilor legale către partenerul de
teren care v-a invitat la sondaj, mai degrabă decât către GfK. În acest fel, nu trebuie să ne
dezvăluiți identitatea dvs. Partenerul de teren vă poate autentifica cererea și o va trimite către
noi menționând pseudonimul dvs. În acest caz, vom rezolva solicitarea dvs. ca și cum ați fi
făcut-o direct către noi.



Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne
contactați în scris, de exemplu prin e-mail sau scrisoare. De asemenea, puteți să vă adresați
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direct responsabilului nostru pentru protecția datelor. Pentru informații de contact, consultați
sfârșitul acestei Notificări de confidențialitate.

8

Păstrarea datelor dvs. personale

În general, vom șterge datele cu caracter personal pe care le-am colectat de la dvs. dacă nu ne mai
sunt necesare în scopurile pentru care au fost inițial colectate. Cu toate acestea, este posibil să fim
obligați să stocăm datele dvs. personale pentru o perioadă mai lungă, din cauza anumitor prevederi
legale.
Deși noi stocăm de obicei datele cu caracter personal pentru o perioadă de 1 (un) an, perioada de
păstrare poate depinde de instrucțiunile clientului în cazul în care clientul este controlorul de date ale
sondajului și ne-a furnizat informațiile dvs. de contact. În cazul în care se aplică o perioadă mai lungă
de păstrare, informăm respondenții în mod corespunzător în invitația prin e-mail sau pe pagina de
start a sondajului. Stocăm metadate pentru o perioadă de cel mult doi ani.
În plus, nu vom șterge toate datele dvs. personale dacă ne-ați solicitat să nu vă mai contactăm pe
viitor. GfK păstrează informații despre persoanele care nu doresc să fie contactate în viitor (de ex.
prin buletine informative prin e-mail sau campanii de recrutare pentru proiectele de cercetare de piață).
Calificăm solicitarea dvs. drept consimțământ pentru stocarea datelor dvs. personale în scopul
menționat mai sus, cu excepția cazului în care ne instruiți altfel.

9

Modificări la prezenta Notificare de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să modificăm practicile noastre de confidențialitate și să
actualizăm sau să modificăm această Notificare de confidențialitate în orice moment. Din acest motiv,
vă încurajăm să consultați această Notificare de confidențialitate de fiecare dată înainte de a participa
la un sondaj. Această notificare privind confidențialitatea este actuală conform datei „ultimei revizuiri”
indicate mai sus. Vom trata datele dvs. personale într-o manieră compatibilă cu Notificarea privind
confidențialitatea în baza căreia au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul
dvs. să le tratăm diferit.
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10 Informații de contact
Vă rugăm să adresați responsabilului cu protecția datelor orice întrebări legate de protecția datelor și
orice solicitări legate de exercitarea drepturilor dvs. legale, trimițând un e-mail la adresa
dpo_germany@gfk.com sau o scrisoare la adresa poștală de mai jos.

GfK SE
Nordwestring 101
90419 Nürnberg
Germania

Management:

Peter Feld (CEO)
Christian Bigatà Joseph (CFO)

T +49 911 395-0 (Switchboard), gfk@gfk.com
Președinte al Consiliului de supraveghere: Ralf Klein-Bölting
Sediu social: Nürnberg
Înregistrat în Registrul Comerțului la Tribunalul districtual:
Nürnberg: HRB 25014
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