Uzavření online Panelu a přenos dat do „Talk Online Panel GmbH“

Drazí Panelisté,

tímto Vám oznamujeme, že se společnost GfK k 26. srpnu 2020 rozhodla ukončit provoz
svého online Panelu pro Českou republiku.
Zároveň bychom Vám však rádi představili Talk Online Panel GmbH (dále pak „Talk Online
Panel“/ „Talk“), který Vám umožní se i nadále se účastnit online výzkumů za odměny.
V následujícím textu Vám představíme Talk Online Panel tak, jak nám bylo společností
prezentováno.

Další

informace

naleznete

na

webových

stránkách

společnosti

(https://talkonlinepanel.com):
Talk Online Panel má sídlo ve Vídni, Rakousku a má téměř 20 let zkušeností s online
průzkumem trhu. V České republice Talk operuje od roku 2011 s vlastním online
panelem obsluhujícím místní i mezinárodní klienty a řídícím místní panel s vysokou
úrovní služeb a profesionality. Společnost nabízí členům svých komunit bodový
systém a odměny, jakož i zákaznický servis ve vlastním jazyce respondentů. Panelisté
mohou používat responzivní a mobilní rozhraní k dokončení průzkumů kdekoliv, na
jakémkoli zařízení a v mobilní aplikaci. Talk Online Panel uplatňuje standardy ochrany
osobních údajů podle ESOMAR a nařízení EU GDPR. Má také ISO certifikáty kvality.
Ochrana Vašich dat je stále naší nejvyšší prioritou. Proto do Talk Online Panelu převedeme
data pouze těch respondentů, kteří nám k tomu poskytnou svůj výslovný souhlas. Aby byla
zajištěna kontinuita Vašich odměn, budou do Talk Online Panelu převedeny všechny dosud
získané body (to platí pouze respondenty, kteří ještě nejsou součástí Talk Online Panelu).
Doporučujeme, abyste si pozorně přečetli následující informace. V případě, že souhlasíte
s převodem Vašich údajů do Talk Online Panelu, žádáme Vás, abyste klikli na odkaz, který
Vám bude zaslán v samostatném e-mailu do 26. srpna 2020. Následně budete
přesměrováni na web hostovaný společností GfK („Landing page“) a požádáni o souhlas s
převodem Vašich údajů a získaných bodů do Talk Online Panelu. Zároveň budete požádáni
o souhlas s podmínkami používání, zásadami ochrany osobních údajů a zásadami
používání souborů cookie.

V případě, že nesouhlasíte s převodem Vašich dat a získaných bodů do Talk Online Panelu
nebo s obecnými podmínkami používání Talk Online Panelu, zásadami ochrany osobních
údajů a zásadami používání souborů cookie, Vaše data a získané body nebudou převedeny
a zůstanou u nás. Prosíme o Vaši odpověď nejpozději do 26. srpna 2020.

Kdo je zodpovědný za moje data?
GfK je stále zodpovědná za přenos Vašich dat. V případě jakýchkoli dotazů nebo obav nás
můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů níže. Našeho pracovníka pro
ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím DPO_Oklub@gfk.com. Po
přenosu Vašich dat zodpovídá za Vaše data Talk Online Panel GmbH.

Co se stane s mými daty po přenosu?
Po úplném dokončení přenosu Vašich dat do Talk Online Panel GmbH smaže společnost
GfK všechna relevantní data ze svých serverů. V případě, že jste neposkytli souhlas
s přenosem svých dat do 26. srpna 2020, společnost GfK vymaže Vaše data ze svých
serverů po uzavření Online Panelu.
Bližší informace o nakládání s Vašimi údaji společností Talk Online Panel GmbH si můžete
přečíst v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Talk Online Panel GmbH (odkaz
najdete na “GfK Landing page“).

Odvolání souhlasu
Svůj souhlas můžete odvolat až do předání Vašich údajů společnosti GfK do Talk Online
Panelu. O odvolání souhlasu nás prosím informujte e-mailem na online@gfk.cz. Po předání
Vašich údajů společnosti Talk Online Panel jste oprávněni svůj souhlas odvolat s účinností
od okamžiku odvolání oznámením této skutečnosti přímo Talk Online Panelu.

Jaká další práva mám?
Dokud je společnost GfK zodpovědná za Vaše data, tj. až do přenosu Vašich dat do Talk
Online Panelu, jste oprávněni požadovat informace o datech, které jsou u nás uloženy.
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Můžete také požadovat změny, vymazání a jakákoli jiná omezeních použití Vašich dat, jakož
i jejich přenos. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na online@gfk.cz. Rádi bychom Vám
poděkovali za důvěru a spolupráci v předchozích letech a doufáme, že Vaše výjimečná
angažovanost a přínos do odvětví průzkumu trhu zůstanou po mnoho dalších let.

S pozdravem
Váš GfK Online klub
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