
Cel/ Czynność Rodzaj danych
Podstawa prawna przetwarzania w tym

podstawa uzasadnionego interesu

Określenie oczekiwań i potrzeb klientów:informacje zwrotne  pomogą
zmierzyć  doświadczenia,
satvsfakcie, oczekiwania itp.

Dane
identyfikacyjne 
Dane kontaktowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych
interesów

Zrozumienie łańcucha popytu i podaży w celu tworzenia nowych produktów
1 usług
zorientowanych na klienta.

Dane
identyfikacyjne
Dane kontaktowe 
Dane ankietowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych
interesów

 Ponowny kontakt w związku z wypełnionymi ankietami (jeśli nie jest to
związane z kontrolą jakości, będziemy prosić o Twoją dalszą zgodę w
ramach
ankiety)

Dane
identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane ankietowe

Niezbędne dla naszych uzasadnionych
interesów

Aby zarządzać naszą relacją z użytkownikiem, co obejmuje powiadamianie
użytkownika o zmianach w naszych warunkach lub informacji o polityce
prywatności

Dane
identyfikacyjne 
Dane kontaktowe
Dane
komunikacyjne

Realizacja umowy z użytkownikiem
- Niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego
-Niezbędne dla naszych
uzasadnionych interesów (w celu
utrzymania    aktualizacji  naszych
rejestrów)

INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI ANKIET ONLINE SGS
Dziękujemy za zainteresowanie
uczestnictwem w badaniu SGS. Ochrona
Państwa danych osobowych jest ważna
dla firmy SGS, która będzie przetwarzać
Państwa dane zgodnie z Polityką
Prywatności Danych SGS dostępną pod
adresem
https://www.sgs.com/en/privacyat-sgs
oraz niniejszą informacją o polityce
prywatności. Nasze badania są dostępne
za pośrednictwem zewnętrznej platformy,
która jest obsługiwana przez naszego
zewnętrznego dostawcę SurveyMonkey.
Więcej informacji na temat Polityki
Prywatności Survey Monkey można
znaleźć na stronie:
https://www.surveymonkey.com/mp/legal
/privacy-policy/

1. DLACZEGO OTRZYMUJĄ PAŃSTWO
TEN KWESTIONARIUSZ? 
Otrzymujesz ten kwestionariusz ponieważ:
- jesteś klientem SGS lub inwestorem, a
SGS chce poprawić zadowolenie swoich
klientów i interesariuszy jak i
doświadczenia stron trzecich, pytając o
ogólne opinie i oczekiwania dotyczące
usług SGS w ogólności lub w
szczególności ostatnie doświadczenie lub
zdarzenie z naszym udziałem;
- jesteś potencjalnym kandydatem i
wyraziłeś zgodę na otrzymywanie ankiet
SGS lub;
- jesteś dostawcą SGS i jest to naszym
uzasadnionym interesem, aby uzyskać
informację zwrotną i dowiedzieć się
więcej o Twoich usługach;

Jednakże, jeśli połączymy lub
powiążemy dane zbiorcze z danymi
osobowymi użytkownika tak, że mogą
one bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować użytkownika, traktujemy
takie połączone dane jak dane osobowe,
które będą wykorzystywane zgodnie z
niniejszą informacją o polityce
prywatności.

Nigdy nie będziemy gromadzić żadnych
specjalnych kategorii danych osobowych
(obejmuje to szczegóły dotyczące rasy
lub pochodzenia etnicznego, przekonań
religijnych lub filozoficznych, życia
seksualnego, orientacji seksualnej,
poglądów politycznych, przynależności
do związków zawodowych, informacjio
stanie zdrowiaoraz dane genetycznei
biometryczne) czy informacji o wyrokach
skazujących i przestępstwach jako część
danych ankietowych.

Jeśli nie chcesz podać danych
osobowych na prośbę przed
rozpoczęciem odpowiedzi możesz nie
być w stanie wziąć udziału w badaniu.

3. W JAKI SPOSÓB SĄ GROMADZONE
DANE OSOBOWE?
Najczęściej otrzymaliśmy już Twoje dane
identyfikacyjne i kontaktowe, ponieważ
jesteśmy już w interakcji z Państwem
jako klientem lub dostawcą. Możesz
również przekazać nam swoje dane
identyfikacyjne i kontaktowe, gdy
bierzesz udział w naszych ankietach lub
przekazujesz nam pewne informacje
zwrotne.

- jesteś pracownikiem SGS i SGS docenia
Twój wkład w doskonalenie swoich usług i
organizacji.

2. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE
GROMADZIMY NA TWÓJ TEMAT?
Możemy gromadzić, wykorzystywać,
przechowywać i przekazywać różne rodzaje
danych osobowych dotyczących
użytkownika, które zostały pogrupowane w
następujący sposób:
- Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, nazwa
użytkownika lub podobny identyfikator oraz
- Dane kontaktowe: adres, adres e-mail i
numery telefonów.
- Dane ankietowe: obejmują odpowiedzi
udzielone przez użytkownika w ankietach, do
udziału w których zapraszamy;
- Dane komunikacyjne, w tym korespondencję
z nami oraz wszelkie informacje zwrotne na
temat naszych usług, które przekazujesz.

Możemy również gromadzić, wykorzystywać i
udostępniać dane zbiorcze, takie jak dane
statystyczne lub dane demograficzne w
dowolnym celu. Dane zbiorcze mogą
pochodzić z Twoich danych osobowych, ale
nie są uznawane za dane osobowe w świetle
prawa, ponieważ dane te nie ujawniają
bezpośrednio lub pośrednio Twojej
tożsamości. Na przykład, możemy gromadzić
Dane Ankietowe w celu przeprowadzenia
badań rynkowych i badań statystycznych.

4. JAK BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ TWOJE DANE?
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5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możemy być zmuszeni do udostępnienia
Twoich danych osobowych stronom
wymienionym poniżej w celach
określonych w powyższej tabeli.

- Inne spółki należące do Grupy SGS
działające jako podmioty przetwarzające i
świadczące usługi wsparcia
informatycznego i administracji
systemami.

- Dostawcy usług działający jako podmioty
przetwarzające, którzy świadczą usługi
wsparcia informatycznego, usługi
hostingu IT oraz usługi administracyjne.

- Strony trzecie, którym możemy
zdecydować się sprzedać, przenieść lub
połączyć części naszej działalności lub
naszych aktywów. Możemy równie ż
dążyć do przejęcia innych firm lub łączyć
się z nimi. Jeśli dojdzie do takiej zmiany w
naszej działalnoś ci, to nowi właściciele
mogą wykorzystywać dane osobowe w
taki sam sposób, jak określono w
niniejszej informacji o polityce
prywatności.

Od wszystkich stron trzecich wymagamy
poszanowania bezpieczeństwa Twoich
danych osobowych oraz traktowania ich
zgodnie z prawem. Nie zezwalamy
naszym usługodawcom zewnętrznym na
wykorzystywanie danych osobowych do
własnych celów i zezwalamy im jedynie na
przetwarzanie danych osobowych do
określonych celów i zgodnie z naszym
wytycznymi.

- Dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie do krajów, które zostały uznane
za zapewn iaj ące odpowiedn i poziom
ochrony danych osobowych przez Komisję
Europejską. Szczegółowe informacje
można znaleźć poprzez Komisję
Europejską: Adekwatność ochrony danych
osobowych w krajac h nienależących do
UE.

- W przypadku korzystania z usług
określonych usługodawców, możemy
korzystać z określonych umów
zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
które zapewniają danym osobowym taką
samą ochronę, jaką mają w Europie.
Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie Komisji Europejskiej: Wzory umów
dotyczących przekazywania danych
osobowych do pat'lst w trzecich.

- W przypadku korzystania z usług
dostawców z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych, możemy przekazywać im
dane, jeśli są oni częścią Tarczy Ochrony
Prywatności, co wymaga od nich
zapewnienia podobnej ochrony danych
osobowych przekazywanych między
Europą a Stanami Zjednoczonymi.
Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie Komisji Europejskiej: Tarcza
Ochrony Prywatności UE  USA.

8. PRZECHOWYWANIE DANYCH
Dane osobowe użytkownika będą
przechowywane wyłącznie tak długo, jak
będzie to konieczne do realizacji celów,
dla których je zgromadziliśmy.
Aby określić odpowiedni okres
przechowywania danych osobowych,
bierzemy pod uwagę ilość charakter i
wrażliwość danych osobowych,
potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody
przez nieuprawnione wykorzystanie lub
ujawnienie danych osobowych cele, dla
których przetwarzamy dat1e osobowe i
czy możemy osiągnąć te cele za pomocą
innych środków, oraz obowiązujące
wymogi prawne.

Przechowujemy Dane Ankietowe, które
są danymi osobowymi przez okres od
sześciu miesięcy po zakończeniu
kontroli jakości do maksymalnie pięc iu
lat, w zależności od ankiety, aby
umożliwić nam porównanie Twoich
odpowiedzi w ankietach, w których
brałeś udział. Po upływie pięciu lat
możemy usunąć Twoje Dane ankietowe
lub zachować anonimowe Dane
ankietowe do celów badawczych lub
celów statystycznych, w którym to
przypadku możemy wykorzystywać te
informacje przez czas nieokreślony bez
konieczności informowania o tym
Użytkownika.

9. TWOJE PRAWA
W pewnych okolic zno ściach
użytkownikowi przysługują prawa
wynikające z przepisów o ochronie
danych w odniesieniu do swoich danych
osobowych. Klikając na poniższe łącza,
można dowiedzieć się więcej o tych
prawach:

- Żądanie dostępu do swoich danych
osobowych.
- Żądanie korekty danych osobowych.
- Żądanie usunięcia danych osobowych.
- Sprzeciwianie się przetwarzaniu danych
osobowych.
- Żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.
- Żądanie przeniesienia danych
osobowych.
- Prawo do wycofania zgody.
Jeśli chcesz skorzystać z
któregokolwiek z praw określonych
powyżej, należy skorzystać z nas
internetowego formularza wniosku o
ochronę prywatności dostępnego pod
https://www.sgs.com/en/onJjne-
privacystatement/privacy-request- form

6. TRANSFERY MIĘDZYNARODOWE 
Jeśli użytkownik ma siedzibę w UE, za
każdym razem, gdy przekazujemy Twoje
dane osobowe poza EOG, zapewniamy
podobny stopień ochrony poprzez
zapewnienie co najmniej jednego z
następujących zabezpieczeń:

 - Dane osobowe będą przekazywane
wyłącznie do krajów, które zostały uznane za
zapewn iaj ące odpowiedn i poziom ochrony
danych osobowych przez Komisję
Europejską. Szczegółowe informacje można
znaleźć poprzez Komisję Europejską:
Adekwatność ochrony danych osobowych w
krajach nienależących do UE.

- W przypadku korzystania z usług
określonych usługodawców, możemy
korzystać z określonych umów
zatwierdzonych przez Komisję Europejską,
które zapewniają danym osobowym taką
samą ochronę, jaką mają w Europie. Więcej
szczegółów można znaleźć na stronie
Komisji Europejskiej: Wzory umów
dotyczących przekazywania danych
osobowych do pat'lst w trzecich.

- W przypadku korzystania z usług
dostawców z siedzibą w Stanach
Zjednoczonych, możemy przekazywać im
dane, jeśli są oni częścią Tarczy Ochrony
Prywatności, co wymaga od nich
zapewnienia podobnej ochrony danych
osobowych przekazywanych między Europą
a Stanami Zjednoczonymi.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie
Komisji Europejskiej: Tarcza Ochrony
Prywatności UE  USA.

7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Wdrożyliśmyodpowiednie środki
bezpieczeństwa, abyzapobiec przypadkowej
ich utracie wykorzystaniu lub dostępowi w
nieautoryzowany sposób, aby nie zostały
zmienione ani ujawnione.
Ponadto ograniczamy dostęp do danych
osobowych do tych pracowników, agentów
wykonawców i innych osób trzecich które
mają biznesową potrzebę, aby znać te dane.
Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe
wyłącznie na nasze polecenie i podlegają
obowiązkowi zachowania poufności.
Wdrożyliśmy procedury mające na celu
postępowanie w przypadku podejrzenia
naruszenia danych osobowych i
powiadomimy Państwa oraz wszelkie
właściwe organy regulacyjne o naruszeniu,
jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.



Jeśli jesteś klientem lub potencjalnym klientem i chcesz zrezygnować z subskrypcji poczty
elektronicznej SGS, odwiedź stronę: https://www.sgs.com/en/newsletters/update-subscription

10. KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TWOJE DANE OSOBOWE?
Użyte w niniejszej Informacji o polityce prywatności określenie „SGS" odnosi się do SGS SA i jej spółek powiązanych (z których każda jest ,
Spółką"), które mogą przetwarzać Dane osobowe użytkownika. Każda Jednostka stowarzyszona SGS jest odrębnym podmiotem prawnym.

Administratorami danych osobowych użytkownika są jednostki stowarzyszone jednej lub więcej z grupy oddziałów SGS wymienionych w
naszym Katalogu biurowym.

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IOD) który jest odpowiedzialny za nadzorowanie kwestii związanych z niniejszą informacją o
polityce prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności, w tym wnioski o skorzystanie z
przysługujących Państwu praw, należy skorzystać z naszego internetowego wniosku o ochronę prywatności dostępnego pod adresem
https://www.sgs.com/en/online-privacy  statement/privacyrequest-form.
Masz prawo do złożenia skargi w dowolnym czasie do lokalnego organu ochrony danych, jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki
przetwarzamy Twoje dane osobowe. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Państwa wątpliwości zanim zwrócą się Państwo do
lokalnego organu ochrony danych dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt na adres privacy@sgs.com.

11. ZMIANY WINFORMACJI O POLITYCEPRYWATNOŚCI I TWÓJ OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA NAS O ZMIANACH
Niniejsza Informacja o polityce prywatności danych osobowych została zaktualizowana w czerwcu 2019 r. SGS zastrzega sobie prawo do
zmiany niniejszego dokumentu poprzez publikację zaktualizowanej wersji, gdy otrzymasz nową ankietę. Nowe, zmodyfikowane lub zmienione
oświadczenie o ochronie prywatności będzie obowiązywać od daty tej zmiany.Dlatego też zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej
informacji, aby być informowanym o tym, jak chronimy Twoje Dane osobowe. Ważne jest, aby dane osobowe przechowywane przez nas na
temat użytkownika były dokładne i aktualne. Prosimy o informować nas, jeśli dane osobowe ulegną zmianiew trakcie współpracy z nami.
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