POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW
COOKIE
– TNSGLOBAL.PL

DANE, KTÓRE OD PANA/I ZBIERAMY

Kantar Polska S.A. (Dalej „My”) zobowiązuje się do
ochrony i poszanowania Pana/i prywatności.
Niniejsza polityka określa podstawy dla przetwarzania
przez nas wszelkich danych osobowych, które od Pana/i
zbierzemy, lub które przekaże nam Pan/i za
pośrednictwem www.tnsglobal.pl (“naszej strony
internetowej”). Prosimy o dokładne zapoznanie się z
treścią polityki, aby odpowiednio zrozumiał/a Pan/i
nasze podejście oraz praktyki w kontekście Pana/i
danych osobowych oraz nasz sposób postępowania z
tymi danymi.
Na naszej stronie internetowej zbieramy i
przetwarzamy następujące dane:
•

Informacje, które przekaże nam Pan/i poprzez
wypełnianie formularzy na naszej stronie
internetowej. Możemy również poprosić o dane
w sytuacji, kiedy zgłosi Pan/i jakiś problem z
naszą stroną internetową.

•

Jeżeli skontaktuje się Pan/i z nami możemy
zachować tę korespondencję.

•

Możemy również prosić Pana/ią o wypełnienie
ankiet, z których korzystamy do celów
badawczych, jednakże nie ma Pan//i
obowiązku na nie odpowiadać.

•

ADRES IP

PLIKI COOKIE

Szczegółowe informacje o Pana/i wizycie na
naszej stronie internetowej, w tym między
innymi dane o ruchu na stronie, dane
lokalizacyjne, logi, oraz inne dane
komunikacyjne, gromadzone zarówno do
naszych własnych celów badawczych, jak i w
innych celach, a także dane o zasobach, z
których Pan/i korzysta.
Możemy również gromadzić informacje o Pana/i
komputerze, w tym, jeżeli są dostępne, dane o Pana/i
adresie IP, systemie operacyjnym, czy przeglądarce
internetowej, do celów administracyjnych. Dane te
wykorzystywane są do generowania statystyk o
sposobie i schematach przeglądania naszej strony
internetowej przez jej użytkowników.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookie (zwane również
ciasteczkami) aby móc rozróżnić Pana/ią od innych
użytkowników strony, a także do zapamiętywania
użytkowników pomiędzy ich kolejnymi wizytami. Dzięki
temu
możemy
zapewnić
Panu/i
pozytywne
doświadczenia podczas przeglądania naszej strony
internetowej, a także możemy ulepszać naszą stronę
internetową.
Plik cookie to niewielki plik zawierający litery i cyfry,
który przechowujemy w pamięci Pana/i przeglądarki
internetowej lub na Pana/i dysku twardym, jeżeli wyrazi
Pan/i na to zgodę. Pliki cookie zawierają informacje,
które zapisywane są na dysku twardym Pana/i
komputera.

Pliki cookie, z których korzystamy, to tzw. pliki cookie
analityczne, współpracujące z zewnętrzną usługą
Google Analytics. Umożliwiają nam one rozpoznawanie
oraz liczenie odwiedzających stronę użytkowników, a
także pozwalają zobaczyć, w jaki sposób użytkownicy
poruszają się po stronie internetowej podczas
korzystania z niej. Dzięki temu możemy usprawniać
działanie naszej strony internetowej, np. poprzez
upewnianie się, że użytkownicy znajdują na niej to,
czego szukają. Więcej informacji na temat
poszczególnych typów plików cookie, z których
korzystamy (w raz z celem ich stosowania) znaleźć
można na poniższej liście:
•
Plik cookie: __utma – Nazwa: Identity cookie
(plik cookie określający tożsamość użytkownika) –
Okres
ważności:
2
lata
Zastosowanie: Plik ten umożliwia nam oszacowanie
wielkości grupy użytkowników oraz schematów
korzystania ze strony.
•
Plik cookie: __utmb - Nazwa: Session cookie
(plik cookie sesyjny) – Okres ważności: 30 minut
Zastosowanie: Plik ten umożliwia nam rozpoznanie
Pana/i
jako
użytkownika
pomiędzy kolejnymi
wyświetleniami strony. Dzięki temu możemy zapamiętać
wartość niektórych ustawień.
•
Cookie: __utmz - Name: Referral cookie (plik
cookie referencyjny) - Okres ważności: 6 miesięcy
Zastosowanie: Ten plik cookie zawiera informacje o
tym, w jaki sposób trafił/a Pan/i na naszą stronię
internetową (np. poprzez wyszukiwanie, z reklamy, itp.).
Służy do określania liczby odwiedzin pochodzących z
wyszukiwarek i kampanii reklamowych oraz sposobu
poruszania się użytkownika po stronie.
•
Plik cookie: __utmx - Nazwa: Optimiser cookie
(plik cookie optymalizacyjny) – Okres ważności: 2 lata
Zastosowanie: Ten plik cookie umożliwia określenie
optymalnej budowy strony.
Więcej informacji na temat tych typów plików cookie
znaleźć można na stronie internetowej Google Analytics
pod tym linkiem.
Może Pan/i zablokować pliki cookie poprzez aktywację
w przeglądarce internetowej odpowiedniej opcji, która
pozwala na odrzucenie wszystkich lub niektórych typów
plików cookie. Jednakże, jeżeli zablokuje Pan/i
wszystkie pliki cookie (w tym podstawowe typy), dostęp
do niektórych części naszej strony może nie być
możliwy.
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GDZIE PRZECHOWUJEMY PANA/I DANE
OSOBOWE

STRONY TRZECIE I TRANSGRANICZNE
PRZEKAZYWANIE DANYCH

Pana/i dane, które gromadzimy mogą zostać
przekazane do lokalizacji znajdujących się poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i być tam
przechowywane. Dane te mogą również być
przetwarzane przez personel funkcjonujący poza
terytorium EOG i pracujący na nasze zlecenie lub na
zlecenie jednego z naszych dostawców. Jeżeli Pana/i
dane zostaną przekazane do kraju lub na terytorium
znajdujące się poza EOG lub będą tam przechowywane
lub przetwarzane w inny sposób, a tego kraju lub
terytorium nie uznano za oferujące odpowiedni poziom
ochrony
danych,
zastosujemy
odpowiednie
zabezpieczenia, aby chronić Pana/i dane osobowe w
sposób zgodny ze standardowymi klauzulami
umownymi. Może Pan/i skorzystać z podanych niżej
danych kontaktowych, aby poprosić nas o udostępnienie
kopii tych klauzul.
Gwarantujemy ochronę Pana/i prywatności. Nie
będziemy udostępniać Pana/i danych osobowych
nikomu bez Pana/i zgody, o ile nie dzieje się to w celach
badawczych lub nie jest wymagane przez prawo.
Dotyczy to również Pana/i imienia i nazwiska oraz
adresu e-mail.
Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane stronom
trzecim. W przypadku, gdy wiązać się to będzie z
transgranicznym
przekazywaniem
danych
lub
przekazywaniem ich poza terytorium EOG, zastosujemy
odpowiednie zabezpieczenia, aby upewnić się, że
odbywa się to w sposób bezpieczny oraz zgodny
prawem na mocy przepisów regulujących ochronę
danych osobowych w Unii Europejskiej.
Pana/i dane osobowe mogą być również gromadzone,
przechowywane i przekazywane oraz przetwarzane
przez nasze siostrzane spółki w ramach grupy WPP lub
przez zewnętrznych dostawców usług, do celów
badawczych takich jak przetwarzanie danych, a także
na potrzeby losowań nagród, czy też innych działań

PRZECHOWYWANIE PANA/I DANYCH
OSOBOWYCH

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

motywacyjnych, zarówno na terenie EOG, jak i poza
nim. Wszystkie te podmioty są zobowiązane umowami
do zachowania poufności wszelkich danych, które
zbierają, które nam udostępniają lub które my zbieramy
i przekazujemy im. Muszą również chronić te dane
poprzez zastosowanie norm bezpieczeństwa, które
odpowiadają
naszym
własnym
normom
bezpieczeństwa.
Podejmiemy wszelkie racjonalne starania aby zapewnić,
że Pana/i dane osobowe będą bezpieczne i traktowane
w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej polityki.
Wszelkie dane, które nam Pan/i udostępni będą
przechowywane na bezpiecznym serwerze. Nasi
pracownicy,
podwykonawcy,
dostawcy
usług
dotyczących strony internetowej oraz inne osoby, które
są upoważnione do pracy z takimi danymi mają do nich
ograniczony dostęp. Od naszych podwykonawców
zewnętrznych oraz dostawców usług dotyczących
strony
internetowej
wymagamy
przestrzegania
podobnego standardu bezpieczeństwa i poufności
danych, do tego jaki sami stosujemy.
Przesyłanie danych przez internet nie jest rozwiązaniem
w pełni bezpiecznym. Pomimo, iż podejmujemy
racjonalne starania, aby zapewnić ochronę Pana/i
danych osobowych, nie możemy zagwarantować
bezpieczeństwa Pana/i danych przesyłanych na naszą
stronę internetową, a taki przesył danych odbywa się na
Pana/i odpowiedzialność. Po otrzymaniu Pana/i danych
stosujemy rygorystyczne procedury i rozwiązania
zabezpieczające, których celem jest uniemożliwienie
dostępu do danych osobom do tego nieupoważnionym.
Poniżej opisane zostały wszystkie sposoby, w jakie
możemy wykorzystywać Pana/i dane osobowe.
Ponadto,
jesteśmy
zobowiązani
prawnie
do
przedstawienia podstawy prawnej, na mocy której
korzystamy z Pana/i danych osobowych. Zostało to
zrealizowane poniżej. Każdorazowo podstawą prawną
jest otrzymana od Pana/i zgoda na korzystanie z Pana/i
danych osobowych lub konieczność korzystania z tych
danych do realizacji zawartej z Panem/ią umowy lub też
konieczność korzystania z tych danych w celu realizacji
naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych
interesów „stron trzecich” (w takich sytuacjach
wspomniane
uzasadnione
interesy
zostaną
wyjaśnione). W przypadku, gdy korzystamy z Pana/i
danych osobowych na podstawie udzielonej przez
Pana/i zgody, ma Pan/i prawo do wycofania udzielonej
zgody w dowolnym momencie.
•
W celu zagwarantowania, że treści na naszej
stronie internetowej przedstawiane są w sposób, który
będzie możliwie najbardziej efektywny dla Pana/i oraz
Pana/i komputera (odbywa się to na podstawie
uzasadnionego interesu, który polega na upewnieniu
się, że nasza strona internetowa będzie Panu/i
prezentowana w możliwe najbardziej efektywny
sposób).
•
W celu prezentowania Panu/i informacji,
produktów lub usług, których od nas Pan/i zażąda lub

które mogą naszym zdaniem Pana/ią zainteresować, w
sytuacji, gdy wcześniej wyraził/a Pan/i zgodę na kontakt
z naszej strony w takich celach (odbywa się to na
podstawie udzielonej przez Pana/i zgody, którą może
Pan/i wycofać w dowolnym momencie).
•
W celu realizacji obowiązków wynikających z
wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a Panem/ią
(odbywa się to na podstawie wymogów umownych –
musimy skorzystać z Pana/i danych osobowych, aby
zrealizować zawartą z Panem/ią umowę).
•
W celu umożliwienia Panu/i korzystania z
interaktywnych elementów naszej usługi, kiedy będzie
Pan/i chciał/a z nich skorzystać.
•
W celu powiadomienia Pana/i o zmianach w
naszej usłudze (odbywa się to na podstawie naszego
uzasadnionego interesu polegającego na informowaniu
Pana/i o zmianach w naszej usłudze).

UDOSTĘPNIANIE PANA/I DANYCH

OKRES PRZECHOWYWANIA PANA/I
DANYCH OSOBOWYCH

Możemy również korzystać z Pana/i danych osobowych
lub zezwolić wybranym spółkom Grupy Kantar na
korzystanie z Pana/i danych osobowych w celu
przedstawiania Panu/i informacji o produktach i
usługach, które mogą Pana/ią zainteresować. Taki
kontakt może odbywać się za pośrednictwem poczty lub
telefonicznie. Odbywa się to na podstawie naszego
uzasadnionego interesu, lub uzasadnionego interesu
spółek należących do grupy, polegającego na
przedstawianiu Panu/i informacji o naszych lub ich
produktach lub usługach.
Pana/i dane osobowe mogą zostać udostępnione
dowolnemu członkowi grupy Kantar, czyli spółkom
zależnym od naszej spółki, spółce holdingowej i
spółkom od niej zależnym według definicji zawartej w
artykule 1159 brytyjskiej ustawy o spółkach (UK
Companies Act). Pana/i dane osobowe mogą zostać
udostępnione stronom trzecim:
•
W przypadku, gdy dokonamy zakupu lub
sprzedaży przedsiębiorstwa lub aktywów – w takiej
sytuacji możemy udostępnić Pana/i dane osobowe
potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takie
przedsiębiorstwa lub aktywów.
•
W przypadku, gdy spółka Kantar lub efektywnie
wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez stronę trzecią
– w takiej sytuacji dane osobowe przechowywane przez
Kantar i dotyczącej klientów zostaną przekazane jako
jeden z zasobów.
•
W przypadku, gdy będziemy zobowiązani do
ujawnienia lub udostępnienia Pana/i danych osobowych
w celu wywiązania się z wszelkich obowiązków
prawnych; lub w celu ochrony praw, majątku lub
bezpieczeństwa spółki Kantar, jej klientów i innych
podmiotów. Obejmuje to również wymianę informacji z
innymi spółkami i organizacjami w celu ochrony przed
oszustwami oraz w celu redukcji ryzyka kredytowego.
Mamy obowiązek prawny przechowywania Pana/i
danych osobowych nie dłużej niż jest to wymagane do
realizacji celu, w jakim są przechowywane. Okres przez
jaki przechowywać będziemy Pana/i dane osobowe
uzależniony będzie od szeregu czynników, w tym od
celu w jakim wykorzystywane są te dane, ilości i

PANA/I PRAWA

wrażliwości tych danych, potencjalnego zagrożenia
związanego z nielegalnym użytkowaniem lub
ujawnieniem danych, a także od naszych zobowiązań
prawnych i ustawowych.
Przysługuje Panu/i prawo do zażądania od nas
zaprzestania przetwarzania Pana/i danych osobowych
do celów marketingowych. Zwyczajowo będziemy
Pana/ią informować (zanim zgromadzimy Pana/i dane
osobowe) o zamiarze wykorzystania Pana/i danych w
takich celach lub o zamiarze udostępnienia Pana/i
danych jakimkolwiek stronom trzecim w takich celach.
Może Pan/i skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec
takiego przetwarzania danych poprzez zaznaczenie
odpowiednich pól w formularzu, za pośrednictwem
którego gromadzimy Pana/i dane. Może Pan/i również
skorzystać z tego prawa w dowolnym innym momencie
kontaktując się z nami pod adresem iod@kantar.com.

Ponadto, wobec Pana/i danych osobowych przysługują
Panu/i również następujące prawa (niektóre z tych praw
mogą mieć zastosowanie wyłącznie w określonych
okolicznościach, a niektóre mogą się różnić w
zależności od podstawy prawnej, w oparciu o którą
przetwarzamy Pana/i dane osobowe – szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się we wcześniejszej
części dokumentu):
•

•

•
•

•

Prawo
do
uzyskania
informacji,
czy
przetwarzamy Pana/i dane osobowe, a jeżeli
ma to miejsce, prawo do otrzymania
szczegółowych informacji na ten temat (oraz do
otrzymania kopii Pana/i danych osobowych).
Prawo do sprostowania wszelkich dotyczących
Pana/i osoby danych osobowych, które
posiadamy, a które są nieprawidłowe lub
niekompletne.
Prawo do zażądania usunięcia Pana/i danych
osobowych, które posiadamy.
Prawo do sprzeciwu wobec sposobu, w jaki
przetwarzamy Pana/i dane osobowe oraz do
ograniczenia tego przetwarzania.
Prawo do otrzymania danych osobowych, które
nam Pan/i przekazał/a, w ustrukturyzowanym i
powszechnie
stosowanym
formacie
elektronicznym. Może Pan/i również zażądać
od nas przekazania Pana/i danych osobowych
innej spółce, jeżeli jest to możliwe.

Jeżeli nie jest Pan/i usatysfakcjonowany/a z tego, w jaki
sposób postępujemy z Pana/i danymi osobowymi,
chcielibyśmy spróbować to zmienić - prosimy o kontakt
pod adresem iod@kantar.com.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH
DZIECI

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE
DECYZJI/ PROFILOWANIE

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

MODYFIKACJE NASZEJ POLITYKI
PRYWATNOŚCI

KONTAKT

Ponadto, ma Pan/i prawo do złożenia skargi do organu
regulacyjnego - Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych (GIODO).
Nigdy w sposób świadomy nie rekrutujemy dzieci
poniżej 16 roku życia do udziału w badaniu rynku bez
uzyskania odpowiedniej zgody. Jeżeli udział dzieci
poniżej 16 roku życia jest niezbędny oraz uzasadniony
w kontekście danego projektu, podejmujemy kroki, aby
upewnić się, że uzyskaliśmy zgodę właściwej osoby
dorosłej.
W pewnych okolicznościach możemy dokonywać
zautomatyzowanego
podejmowania
decyzji
lub
profilowania w kontekście Pana/i osoby. Jednakże w
większości sytuacji nie będzie to miało konsekwencji w
postaci podejmowania jakichkolwiek decyzji na temat
Pana/i osoby o skutkach prawnych. Ma Pan/i prawo do
sprzeciwienia
się
wobec
zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w kontekście Pana/i osoby, jeżeli
może ono mieć skutki prawne. Prosimy o kontakt jeżeli
ma Pan/i jakiekolwiek pytania na ten temat.
Czasami na naszej stronie internetowej mogą
znajdować się odnośniki do i z stron internetowych
naszych
sieci
partnerskich
i
podmiotów
stowarzyszonych. W przypadku skorzystania z takich
odnośników należy pamiętać, że strony te mają swoje
własne polityki prywatności, a my nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za treść takich polityk. Przed
przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych takim
stronom internetowym należy się zapoznać z ich
polityką prywatności.
Ostatnia aktualizacja tej polityki prywatności miała
miejsce w dniu 24.05.2018 r.. Wszelkie zmiany, które
zostaną wprowadzone w przyszłości zostaną
wyszczególnione na tej stronie, a także, jeżeli będzie to
zasadne, zostanie Pan/i o tym powiadomiony/a przez email.
Wszelkie pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej
polityki prywatności są mile widziane i należy je
kierować na adres iod@kantar.com.
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, można się z nim skontaktować pod adresem
email iod@kantar.com

