Notificare privind datele cu caracter personal

Va informam ca, incepand cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile
Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European si al Consiliului
Uniunii Europene, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date
si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor).
Avand in vedere dispozitiile Regulamentului general privind protectia datelor,
trebuie sa va exprimati consimtamantul (acordul) in mod expres si neechivoc cu
privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le
furnizați în vederea participarii la TestVot.
Această politica de confidențialitate se aplică in mod direct informatiilor pe care
le furnizati si pe care le colectam de la dumneavoastra cu ocazia participarii la
TestVot.
Avem rugamintea sa lecturati aceasta notificare cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal pentru a va asigura ca sunteti de acord cu continutul
acesteia si impactul asupra dumneavoastra. Calitatea de participant la sondajul
TestVot este voluntara, iar, daca ati acceptat participarea, inseamna ca ati fost
de acord cu termenii din prezenta notificare.
Daca nu sunteti de acord cu termenii acestei notificari, nu puteti participa la
sondajul TestVot.

Ce inseamna prelucrarea datelor?

“Prelucrarea” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra
datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu
sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea,
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, transmiterea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea
sau distrugerea.

Ce date personale vor fi colectate si prelucrate?

Vor fi colectate date privind varsta, sex, locatie (localitate, judet, tara in care
locuitu), ultima scoala absolvita si, tinand cont de specificul acestui sondaj, si
datele cu privire la care partid este mai aproape de optiunea dumneavoastra.
In plus, se vor colecta raspunsurile la toate intrebarile din sondaj plus durata
completarii sondajului.

Ce date nu vor fi colectate?

Nu se vor inregistra adrese IP, adresa de email a participantilor la sondaj. In
plus, este important sa stiti ca in cadrul acestui sondaj totul este anomin nu se
colecteaza date privind numele si prenumele, CNP, adresa de domiciliu
detaliata, numarul si seria de buletin.

De ce sunt necesare datele cu caracter personal?

Acestea sunt necesare in scop statistic, de cercetare. Datele vor fi prelucrate de
Fundatia MRC - Median Research Centre (www.medianresearch.ro) doar cu
scop de cercetare si statistic.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani

Precizam ca nu colectam cu buna stiinta sau prelucram date cu caracter personal
ale minorilor sub 16 ani fara consimtamantul parintilor.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi stocate atata vreme cat este necesar pentru a
se realiza scopul pentru care au fost culese.

Garantie
Ne-am luat angajamentul sa stocam datele cu caracter personal in siguranta si
am luat toate masurile organizatorice si tehnice in acest sens.

Ce drepturi aveti?

Participarea dumneavoastra la acest sondaj TestVot este voluntara. Precizam
inca o data ca nu se solicita/stocheaza date privind nume si prenume, CNP, totul
fiind anonim. Aveti dreptul sa dati share pe retelele de socializare la rezultatul
obtinut la sondaj si sa salvati ultima pagina cu rezulatele.

In cazul in care sunteti de acord cu prezenta notificare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal si cu termenii si conditiile site-ului (politica de
confidentialitate si de cookie) va solicitam sa bifati casuta marcata de pe prima
pagina a sondajului.

