SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PRŮZKUMU TRHU
správce: MNFORCE, s.r.o., se sídlem: Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO:
46118641, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka
č.91746/B, v zastoupení/kontaktní osoba: Ing. Andrej Kičura, e-mail: pruzkum@mnforce-panel.cz (dále jen
„správce“), zpracovává osobní údaje dotčených osob – respondentů na základě jejich souhlasu se
zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)
a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“).
Zakliknutím „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely průzkumu trhu“ udělujete podle §
6 ODS. 1 písm. a), § 9 odst. 2 písm. a) GDPR správci jako dotčená osoba svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů pro účely Vaší účasti na průzkumech trhu a jejich vyhodnocení, včetně
zpracování tzv. zvláštní kategorie osobních údajů, zejména údajů o zdraví.
(Do zvláštní kategorie osobních údajů je možné zařadit také údaje, které odhalují rasový anebo etnický
původ, politické názory, náboženské anebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích,
anebo zpracování genetických a biometrických údajů k individuální identifikaci fyzické osoby, údajů týkajících
se zdraví anebo údajů týkajících se sexuálního života anebo sexuální orientace fyzické osoby.)
Udělení tohoto souhlasu a Vaše účast v průzkumu trhu je zcela dobrovolná.
Na základě tohoto souhlasu bude správce Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely realizace
a vyhodnocení průzkumu trhu, kterého se zúčastníte vyplněním dotazníku na ePanelu, anebo
telefonickou formou, v ojedinělých případech osobně.
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu realizovaného průzkumu, například zejména v
rozsahu:







Vašeho ID (přiřazeného správcem),
sociodemografických údajů – statistických údajů např. o státní příslušnosti, národnosti, postavení v
zaměstnání, zodpovědnosti za pravidelné nákupy, existenci řidičského průkazu, automobilu, počet
aut v domácnosti, domácí zvíře, počet hodin strávených na internetu, využívání PC/mobilu/tabletu,
vybavení domácnosti – elektro, dodavatele elektrické energie, dodavatel plynu, atd.
spotřebitelského chování – např. nákupní chování, měsíční útrata, výdaje za zboží a služby, atd.
zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje), např. o zdraví.
Dalších údajů, které nám dobrovolně poskytne v rámci průzkumu trhu.

Správce osobní údaje získané v rámci průzkumu trhu anonymizuje a posuzuje souhrnně. V rámci
realizace průzkumu se však nevyhne zpracování údajů i od konkrétního respondenta, které mu v rámci
dotazníku dobrovolně poskytne. Tyto údaje však správce zpracovává pouze výhradně pro konkrétní
statistický anebo výzkumný účel, resp. k přiřazení údajů do interní databáze správce s cílem její
personalizace.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro výše uvedený účel udělujete správci na dobu určitou – do
splnění účelu zpracování osobních údajů, kterým je účast za úplatu na průzkumech/výzkumech po dobu
členství v daném ePanelu (dále jen „doba platnosti souhlasu“). Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro tento účel můžete kdykoliv odvolat zasláním žádosti na pruzkum@mnforce-panel.cz Odvoláním souhlasu
bude zrušeno Vaše konto (tj. členství v ePanelu) na webové stránce správce.
Svoje členství v ePanelu můžete kdykoliv zrušit bez udání důvodu, čímž zároveň uplyne i doba platnosti
souhlasu. Správce má za to, že pokud Vaše členství v ePanelu trvá, máte zájem účastnit se
průzkumů/výzkumů.
Správce po uplynutí doby platnosti souhlasu, anebo po obdržení Vašeho odvolání souhlasu se zpracováním
osobních údajů, zabezpečí bezodkladně blokování a likvidaci všech Vašich osobních údajů.
Správce prohlašuje, že zpracovává pouze správné, úplné, a podle možností aktualizované osobní údaje
dotčených osob starších 16 let. Osobní údaje dotčených osob správce zpracovává v elektronické formě a

přijatými vhodnými technickými a organizačními opatřeními zajišťuje jejich bezpečnost, aby nedošlo k jejich
neoprávněnému zpřístupnění, poškození, zničení, ztrátě, změně, anebo jakémukoli jinému nepřípustnému
způsobu zpracování. Získané údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému rozhodování.
Správce nerealizuje přenos osobních údajů do třetí země ani do mezinárodní organizace.
Bez Vašeho výslovného souhlasu správce neposkytne dalším osobám/subjektům Vaše osobní údaje,
s výjimkou externí účetní, z důvodu vedení účetnictví v souladu se zvláštními předpisy v souvislosti
s vyplácením odměn za Vaši účast na průzkumu, sprostredkovateľa: zprostředkovatele: Cint Deutschland
GmbH, VAT Reg No: DE265570023 a Dynata GmbH, VAT reg .: DE249473300 z důvodu spolupráce v rámci
realizace průzkumu trhu, dále auditora, advokáta nebo zákonem oprávněných subjektů (např. finanční úřad,
atd.).
S Vaším souhlasem muže správce poskytnout Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo a/anebo
e-mailovou adresu) svému klientovi (zadavateli průzkumu trhu), pokud má klient zájem vykonat hlubší
průzkum trhu, resp. získat bližší informace přímo od Vás a Vy jste s uvedeným postupem předem zvlášť
souhlasili. V případě následné komunikace klienta a Vás se jedná o zvláštní vztah klienta jako správce a Vás
jako dotčené osoby.
Poskytnutí osobních údajů jako i udělení Vašeho souhlasu s jejich zpracováním je svobodné, dobrovolné a
určité.
Na základě bezplatné písemné žádosti zaslané e-mailem na pruzkum@mnforce-panel.cz máte jako dotčená
osoba právo žádat správce o:












Přístup k Vašim osobním údajům a na informace o jejich zpracování (máte právo od správce získat
potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo získat k nim přístup
a informace podle čl. 15 GDPR)
opravu nepřesných či nesprávných údajů a doplnění neúplných údajů podle čl. 16 GDPR (např. při
změně Vašich osobních údajů);
vymazání Vašich osobních údajů, pokud je splněn některý z důvodů podle čl. 17 GDPR (např. pokud
zanikne účel zpracování, anebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně);
omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud se jedná o jeden z případů uvedených v čl. 18 GDPR
(např. pokud je zpracování protizákonné a namítáte proti vymazání osobních údajů a žádáte na místo
toho omezení jejich použití);
přenesení Vašich osobních údajů, na základě čehož můžete získat své osobní údaje v strukturovaném,
běžně používaném a strojové čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobních
údajů podle čl. 20 GDPR;
Namítáte proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 GDPR (např. pokud se domníváte, že jsou
zpracovávány v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života anebo v rozporu s právními
předpisy, námitku můžete uplatnit i proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého
marketingu, automatizovaného rozhodování včetně profilováni);
Odvolání Vašeho souhlasu podle čl. 7 bodu 3 GDPR.

Za účelem ověření identity žadatele je potřebné v žádosti uvést svoje jméno, příjmení, adresu bydliště a rok
narození.
Jako dotčena osoba máte právo podat návrh na započetí řízení na Úřadě na ochranu osobních údajů SR se
sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje se neoprávněně
zpracovávají. Návrh musí obsahovat informace podle §100 ZOOÚ.
Další informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na webové stránce
http://www.mnforce.com/, https://www.mnforce-panel.cz/, v části Ochrana osobních údajů.

správce:

Dotčena osoba prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, aktuální a byly poskytnuty svobodně.

