Преустановяване дейността на Онлайн панела и прехвърляне на данните към
“Talk Online Panel GmbH”
Скъпи панелисти,
С настоящето писмо Ви информираме, че ГфК взе решение да преустанови
работата на своя Онлайн панел в България считано от 26-ти Август 2020г.
Бихме желали да Ви представим Talk Online Panel GmbH като възможност този
Онлайн панел да продължи да предоставя в бъдеще услуги, свързани с проучвания
на пазара.
Моля, погледнете представянето на Talk Online Panel GmbH, така както те са го
направили пред нас. За повече информация моля посетете интернет страницата на
компанията (https://talkonlinepanel.com):
Talk Online Panel GmbH е базиран във Виена/Австрия и има почти 20
годишен опит в областта на маркетинговите проучвания. Също така в
България Talk Online присъства от 2008 г. със собствен онлайн панел,
обслужващ локални и международни клиенти и управлява своя местен
панел с висок професионализъм. Компанията предлага на членовете на
своите общности система от точки и стимули, както и обслужване на
собствения език на панелистите. Техните участници могат да използват
мобилни интерфейси за попълване на анкети в движение, на всяко
устройство и чрез мобилно приложение. Talk Online Panel GmbH прилага
стандартите за поверителност на данните в съответствие с ESOMAR и
наредбата на GDPR на ЕС. Те са и ISO сертифицирани за качество.
Защитата на Вашите данни все още е най-големият ни приоритет. Поради тази
причина ние ще прехвърляме към Talk Online Panel GmbH само данни на панелисти,
които ни предоставят изричното си съгласие за това. За да осигурим запазване на
Вашите натрупани точки, то те също ще се прехвърлят към Talk Online (това се
отнася само за панелисти, които не са част от Talk Online Panel GmbH)
Съветваме Ви да прочетете внимателно долната информация. В случай че сте
съгласни да се прехвърлят Вашите данни към Talk Online Panel GmbH, ние Ви молим
да кликнете върху предоставения Ви по имейл линк до 26 август 2020 г. В
последствие ще бъдете пренасочени към интернет страница, управлявана от ГфК
(„Landing Page“) и ще Ви бъде поискано съгласие за прехвърляне на Вашите данни и
спечелените Ви точки към Talk Online Panel GmbH. Също така ще бъде поискано
Вашето съгласие с общите условия, политиките за защита на данните и бисквитките
на Talk Online Panel GmbH.
В случай, че не сте съгласни с прехвърляне на Вашите данни и спечелените ви
точки към Talk Online Panel, както и / или към общите условия, политиките за защита
на данните и бисквитките на Talk Online Panel, то Вашите данни и Вашите спечелени
точки няма да бъдат прехвърлени към Talk Online Panel и и ще останат при нас до 26
август 2020г. Моля, обърнете внимание, че ви молим за отговор най-късно до 26
август 2020 г. След тази дата всички натрупани точки ще бъдат изтрити.
Кой е отговорен за моите лични данни?

GfK все още е отговорен за прехвърлянето на Вашите данни. Можете да се
свържете с нас в случай на някакви въпроси или притеснения чрез посочените
контакти по-долу. Може да се сържете с нашия служител за защита на данните чрез
dpo_bulgaria@gfk.com. След прехвърлянето на Вашите данни, Talk Online Panel GmbH
започва да отговаря за тях.
Какво се случва с моите данни след прехвърлянето?
След завършване на прехвърлянето на Вашите данни към Talk Online Panel, GfK ще
изтрие всички ваши данни от своите сървъри с изключение на личните данни, които
сме задължени да съхраняваме според законовите основания и в съответствие с
нашата Политика за защита на личните данни на членове в Онлайн Панела.

В случай, че не сте се съгласили за прехвърляне на Вашите данни до 26 август 2020
г., след приключване на закриването на Онлайн панела GfK ще изтрие Вашите данни
от сървърите си с изключение на личните данни, които сме задължени да
съхраняваме според законовите основания и в съответствие с нашата Политика за
защита на личните данни на членове в Онлайн Панела.

За допълнителна информация относно третирането на Вашите данни от Talk Online
Panel GmbH, ние Ви препоръчваме да се запознаете с политиката за защита на
данните на Talk Online Panel GmbH (предоставена връзка на ГфК „Landing Page“).
Оттегляне на дадено съгласие
Имате право да оттеглите даденото си съгласие до прехвърлянето на Вашите данни
от GfK към Talk Online Panel GmbH. За това, моля, уведомете ни за оттеглянето по
имейл на pteam-bg@gfk.com. След прехвърляне на Вашите данни към Talk Online
Panel GmbH имате право да оттеглите съгласието си, считано от момента на
оттеглянето, като уведомите Talk Online Panel GmbH.
Какви други права имам?
Докато GfK е отговорна за Вашите данни, т.е. до прехвърлянето им към Talk Online
Panel GmbH, Вие имате право да поискате информация за промени, изтриване и
всякакви ограничения на използването на Вашите данни, както и прехвърлянето им.
За допълнителна информация, моля, вижте нашата политика за защита на данните.
В случай на възникнали въпроси, може да се свържете с нас на pteam-bg@gfk.com.
Бихме искали да Ви благодарим за доверието и сътрудничеството през предходните
години и се надяваме, че Вашата изключителна ангажираност и принос към
индустрията за пазарни изследвания ще се запази още много години.
Поздрави
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