
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH 

BADANIA RYNKU  

Operator: MNFORCE, s.r.o., z siedzibą: Einsteinova 11, 851 01 Bratysława, Republika  

Słowacka, REGON: 46118641, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu  

Okręgowego Bratysława I, Oddział Sro, pozycja nr 91746 / B, reprezentowana przez inż. 

Andrej Kičura, nr tel. +421 915 293 044, e-mail: prieskum@mnforce-panel.sk, 

http://www.mnforce.com/ (zwany dalej „operator“), przetwarza dane osobowe osoby, której 

dane dotyczą zgodnie z ustawą nr 18/2018 Dz.U. w sprawie ochrony danych osobowych i 

zmian niektórych przepisów, z późniejszymi zmianami (zwane dalej "RODO").  

Wypełniając dane i klikając „Zgadzam się z przetwarzaniem danych osobowych w celach 

badania rynku", wyrażasz zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych 

osobowych w zakresie: (i) podstawowych danych identyfikacyjnych – imienia, nazwiska, roku 

urodzenia, adresu miejsca zamieszkania, numeru konta (IBAN), (ii) dane kontaktowe – numer 

telefonu, adres e-mail, (iii) dane socjodemograficzne – dane statystyczne płeć, wiek, 

wykształcenie, stan cywilny, liczba dzieci, liczba osób w gospodarstwie domowym, informacje 

o wysokości dochodów osoby, której dane dotyczą oraz o kwocie dochodu gospodarstwa 

domowego osoby, której dane dotyczą.  

Powyższe dane osobowe wprowadzasz podczas rejestracji u operatora i przez stopniowe 

wypełnianie danych na swoim koncie.  

Operator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym powyżej w celu:   

- przeprowadzania regularnych ankiet rynkowych (lub w związku z ankietami rynkowymi) 

poprzez wysyłanie kwestionariuszy e-mailem na Twój adres e-mail i kontakt 

telefoniczny pod Twój numer telefonu,  

- wypłacania wynagrodzenia finansowego za udział w badaniu rynku używając numeru 

konta (IBAN).  

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym celu zostanie udzielona Operatorowi 

na określony czas do spełnienia celu przetwarzania danych osobowych osoby, której dane 

dotyczą od daty ich udostępnienia (zwana dalej " ważność zgody"). W każdej chwili możesz 

wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przesyłając wniosek na adres 

prieskum@mnforce-panel.sk. Wycofując zgodę, operator anuluje Twoje konto. Po wygaśnięciu 

Twojej zgody lub po otrzymaniu Twojego wniosku wycofania zgody na przetwarzanie danych 

osobowych operator natychmiast zablokuje i zlikwiduje wszystkie Twoje dane osobowe.  

Operator oświadcza, że przetwarza jedynie prawidłowe, pełne i, o ile to możliwe, 

zaktualizowane dane osobowe osób, których dane dotyczą. Dane osobowe osób, których dane 

dotyczą, są przetwarzane w formie elektronicznej i za pomocą odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniają ich bezpieczeństwo, aby nie spowodować 

nieuprawnionego ujawnienia, uszkodzenia, zniszczenia, utraty, zmiany lub jakiejkolwiek innej 

niedopuszczalnej metody przetwarzania. Uzyskane dane nie są ani profilowane, ani 

zautomatyzowane.  

Operator nie realizuje przekazywania danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Operator jest uprawniony do przekazania Twoich danych osobowych w 



zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail osobie trzeciej, która jest firmą 

zamawiającą badanie rynku (tj. klient operatora, który zlecił badanie rynku).  

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jest bezpłatne, 

dobrowolne i określone. Na podstawie bezpłatnego pisemnego wniosku wysłanego na 

prieskum@mnforce-panel.sk masz prawo jako osoba, której dane dotyczą poprosić operatora 

o dostęp do swoich danych osobowych, prawo do poprawiania swoich danych osobowych (np. 

przy zmianie danych), prawo do usunięcia swoich danych osobowych lub prawo do 

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu przetwarzania 

swoich danych osobowych, prawo do przeniesienia swoich danych osobowych. Aby 

zweryfikować tożsamość wnioskodawcy, we wniosku muszą być zawarte imię, nazwisko, 

adres miejsca zamieszkania i rok urodzenia. Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo 

złożyć wniosek wszczęcia postępowania w Biurze Ochrony Danych Osobowych Republiki 

Słowackiej z siedzibą Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, jeśli uważasz, że Twoje dane 

osobowe są przetwarzane nieprawidłowo.  

Osoba, której dane dotyczą, oświadcza, że podane dane osobowe są prawdziwe, aktualne i 

zostały przekazane w sposób dobrowolny.  

 

Kontakt do osoby odpowiedzialnej: 
E-mail: gdpr@mnforce.sk 
Kontakt telefoniczny: +421 915 293 044 
 

  

1.1.2023 

mailto:gdpr@mnforce.sk

