MRG Zastosowany danych Polityka prywatności
Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2021 r.
Management Research Group (MRG Zastosowany) jest zobowiązana do
ochrony poufności danych. Dane te Polityka Prywatności opowiada ci o
MRG Zastosowany polityki i praktyki dotyczące zbierania, używania,
przetwarzania, magazynowania, przesyłania, ochronie i ujawniania
informacji, które możemy zbierać informacje za pośrednictwem naszej
strony internetowej, www.mrg.com, lub wszystkich poddomen w
tym https://questv2.mrg.com lub innego MRG Zastosowany witryn
internetowych. W rezultacie za pomocą dowolnej z naszych witryn, bierzesz
na siebie praktyki opisane w niniejszej polityce.
Zanim cos dostęp i korzystanie z naszych witryn internetowych, użytkownik
zostanie poproszony o podanie swojego zezwolenia i zgody, zgadzając się
na warunki i postanowienia niniejszej MRG Zastosowany danych Polityka
Prywatności, wyraża zgodę na zbieranie, złożenia zamówienia (jeśli dotyczy),
i przetwarzanie informacji o użytkowniku, jak opisano w niniejszej umowie,
zgodnie z właściwymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.
Gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania, przechowywania,
przekazywania i ujawniania informacji osobistych (jak określono poniżej)
zostanie ograniczona do warunków, na jakich można udzielić MRG
Zastosowany autoryzacji użytkownika. MRG Zastosowany jest zobowiązana
do przestrzegania wszystkich odpowiednich krajowych danych, prywatności,
w tym środków UE standardowe klauzule umowne, wzory
umów/porozumień o transferze, oświadczenia o zasadach zachowania
poufności informacji i polityki, i specyficznych dla kraju opiłków, jeżeli mają
zastosowanie. Dane te Polityka Prywatności obejmuje www.mrg.com i
wszystkie inne MRG Zastosowany witryn internetowych.
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Zbieranie danych osobowych
Informacje osobiste ("Dane osobowe") są to dane, które mogą być użyte do
identyfikacji, bezpośrednio albo pośrednio, osoba, do której się odnosi.
Informacje, które możemy zebrać od was to imię i nazwisko, adres e-mail
kontaktu, marketing preferencje, i w stosownych przypadkach adres IP.
MRG Zastosowany nie gromadzi żadnych danych osobowych dotyczących
użytkownika, chyba że użytkownik dobrowolnie wyrazi zgodę, aby
dostarczyć ją do nas lub naszych partnerów, które dostarczymy twojej
wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy
ustawowe i wykonawcze. Zawsze można "opt out" w dowolnym momencie,
klikając przycisk "Zrezygnuj" link w dowolnej wiadomości lub zarządzanie
preferencjami subskrypcji.
Kiedy zgłaszasz dobrowolnie dostarczają nam informacji osobistych,
będziemy go stosować w celu dostarczenia Ci informacji o naszych
produktach, zrealizować zamówienie, możesz zarejestrować zdarzenie,
utworzyć konto, obsługa klienta, odpowiedzieć na konkretne pytanie,
oferujemy Państwu możliwość rejestracji na seminaria i certyfikatów, lub
zapewnić dostęp do dodatkowych informacji lub oferty. Możemy również
wykorzystać informacje, które zbieramy, aby poprawić treść naszych witryn
internetowych, aby powiadomić klientów o aktualizacji naszych witryn,
produktów, a także do kontaktu z klientami w zakresie marketingu i
sprzedaży, w tym remontów, które są powiązane z fakturą do konkretnych
potrzeb i zainteresowań.
Wykorzystanie informacji osobistych do wypełnienia kwestionariuszy
MRG Zastosowany
Jeśli zostaną poproszone o wypełnienie jednej z MRG Zastosowany w
kwestionariuszach; wszystkie informacje są gromadzone, przechowywane i
przekazywane przez MRG Zastosowany przez nas oceny witryn
internetowych,Quest https://questv2.mrg.com i/lub
Momentum https://momentum.mrg.com. Witryny te mają ograniczony
dostęp do witryn, które umożliwia naszym klientom zarządzać ich MRG
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Zastosowany projekty z nią związane i gospodarować kwestionariuszy.
Dane zebrane za pośrednictwem tych Witryn jest wykorzystywany do
tworzenia raportów sprzężenia zwrotnego dla celów indywidualnych i
organizacyjnych rozwoju. MRG Zastosowany współpracuje wyłącznie z
partnerami strategicznymi (agentów), którzy zostali przeszkoleni w celu
ułatwienia informacji zwrotnych osobom i organizacjom na podstawie
wyników MRG Zastosowany kwestionariuszy. Twój MRG Zastosowany
partnera strategicznego (agent), opisane przez ciebie lub twoją firmę, będą
mieli dostęp do danych, które dostarczają nam w twojej ankiecie, i może
być zaangażowany w zbieranie, interpretacji i/lub zgłaszania tych danych.
Dane Controllership
W ramach MRG Zastosowany kwestionariuszy, MRG Zastosowany działa
jako procesor danych osobowych realizujemy.
Podstawy przetwarzania
W zakres tej polityki, możemy liczyć na jeden lub więcej następujących
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Użytkownika:
1. Konieczność wykonywania naszych obowiązków wynikających z
umowy lub do wykonania związane przedumownych obowiązków;
2. Uzasadniony interes "Uczestnik" (czyli osoba, która jest obecnie
oceniane), takie jak do wykazywania zdolności przywódczych
umiejętności; i
3. Wszelkie inne podłoże, jak wymagane lub dopuszczone przez
przepisy prawa w odpowiednim kontekście.
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W jaki sposób otrzymujemy informacje osobowe
Możemy odbierać osobiste informacji poprzez nasze oceny witryn
internetowych, Quest https://questv2.mrg.com i/lub
Momentum https://momentum.mrg.com. Możemy również odbierać dane
osobowe od stron trzecich, w przypadku których firma Microsoft będzie
powiadamiać użytkownika, gdy jest to wymagane przez stosowne przepisy
prawa, bez zbędnej zwłoki. W szczególności, możemy otrzymywać
informacji osobistych w naszej ocenie witryn,
Quest https://questv2.mrg.com i/lub
Momentum https://momentum.mrg.com po kliknięciu lub stronom trzecim:
•
•
•

Tworzenie oceny lub badania tętna poprzez nasze oceny stron
internetowych;
Zapraszać obserwatora poprzez nasze oceny stron internetowych; lub
Pełną ocenę lub pulse survey poprzez nasze oceny witryn
internetowych.

Celów przetwarzania
Możemy przetwarzać twoje dane osobowe dla celów:
•
•

•

Umożliwienie wykorzystania naszej oceny stron internetowych;
Wystawić raportów do celów indywidualnych i organizacyjnych
rozwoju do zainteresowanych stron.
Wysyłania powiadomień e-mail, który masz na wyraźną prośbę.

Przechowywanie danych
Dane przetwarzane przez nas oceny witryn internetowych,
Tropieniu https://questv2.mrg.com i/lub
monumentum https://momentum.mrg.com są przechowywane przez czas
nieokreślony. Jednakże będziemy zawsze respektować żądanie
użytkownika(-ów), które możemy usunąć twoje dane osobowe, z
zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszej polityce.
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Własności danych
MRG Zastosowany określa właściciel danych w następujący sposób:
1. Każda osoba, która ukończyła kwestionariusza jest uznawany za
właściciela tych odpowiedzi i ma prawo zażądać w każdej chwili, czy
te odpowiedzi są usuwane z MRG Zastosowany system(y).
2. Każda osoba lub organizacja, która jest bohaterem filmu podano
raport MRG Zastosowany system(s) ma prawo do bezpośredniego
dostępu do bezpłatnych kopii tych sprawozdań, jak mu pasuje do
dowolnego MRG Zastosowany partnera strategicznego.
3. Każda osoba, która dobrowolnie, pod warunkiem, że ich informacje
osobiste do MRG Zastosowany poza zrobieniem MRG Zastosowany
kwestionariusz oceny jest właścicielem tych danych osobowych.
Nie udostępniania informacji
MRG Zastosowany jest zobowiązana do utrzymania zdrowej relacji z
naszymi klientami i wartości informacje zawarte na jej stronach
internetowych platform. MRG Zastosowany nie udostępniamy informacji o
kliencie stronom trzecim dla celów poza zakres produktów i usług, które
oferujemy. Nigdy nie będziemy dzielić, sprzedawać lub wypożyczać danych
osobowych Użytkownika stronom trzecim dla promocyjne.
MRG Zastosowany może ujawniać żadnych informacji o użytkownikach rząd
lub więzienne lub stron prywatnych jak my, w aplikantowi uważają za
konieczne lub właściwe odpowiedzi na reklamacje, proces sądowy (w tym
wezwań), w celu ochrony własności intelektualnej i praw MRG Zastosowany
lub strony trzeciej, bezpieczeństwo publiczne lub jakiejkolwiek innej osoby,
w celu zapobieżenia lub zatrzymać wszelkie nielegalne, nieetyczne lub
prawnie wątpliwych działań, lub do przestrzegania prawa.
MRG Zastosowany może być także zobowiązany do ujawnienia
indywidualnych, osobistych informacji w odpowiedzi na żądanie
uprawnionego przez władze publiczne, w tym do spełnienia wymagań
bezpieczeństwa narodowego lub przestrzegania prawa.
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Pliki cookie i inne technologie
MRG Zastosowany witryn, reklam, e-maili, i usług online może korzystać z
niektórych funkcji automatycznego gromadzenia danych takich technologii
jak pliki cookie, aby gromadzić dane, w tym informacje osobiste, podczas
korzystania z naszej witryny, naszych produktów, a w przypadku
kontaktowania się z nami. Zbieranie danych użytkownika pomaga nam
zrozumieć nasze zachowania użytkowników, przeszukiwanie sieci Web,
gdzie na naszych stronach użytkownicy odwiedzili. Nasza strona korzysta z
plików cookie w celu odróżnienia od innych użytkowników naszej witryny,
pozwala nam na zapewnienie dobrego wrażenia podczas przeglądania
naszej witryny, pozwala nam zwiększyć naszą stronę internetową. Plik
cookie jest to fragment informacji, który jest przechowywany na dysku
twardym komputera przez przeglądarkę sieci Web. Podczas
wizyty www.mrg.com (lub dowolny MRG Zastosowany witrynami) nasz
serwer rozpoznaje plik cookie, dając nam informacje o Twojej ostatniej
wizyty na stronie. Wiele przeglądarek akceptuje cookies automatycznie, ale
użytkownik może zmienić ustawienia w przeglądarce aby wyłączyć
automatyczną akceptację plików cookie. Jeśli nie zdecydujesz się na
używanie plików cookie, może mieć ograniczoną funkcjonalność naszej
strony internetowej. Dane te Polityka Prywatności obejmuje jedynie MRG
Zastosowany sposób wykorzystania plików cookie i nie obejmuje używania
jakichkolwiek skłonności zarządzanie przez reklamodawców. MRG
Zastosowany jest zgodny z globalnych rozporządzeń, w tym UE Dyrektywa
Cookie. Osób odwiedzających nasze witryny internetowe są informowani o
naszych plików cookie podczas lądowania na naszej stronie internetowej.
Informacje zbierane przez cookies i podobne technologie są traktowane
jako nieosobistych informacji z wyjątkiem zakresu zgodnie z miejscowym
prawem, że adresy IP (lub takich samych identyfikatorów) są inaczej
traktowane informacje osobiste.
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Dokładność i rzetelność informacji osobistych
MRG Zastosowany stara się ułatwić ci do informacji osobistych na bieżąco,
aby pomóc nam utrzymać jego dokładność. Dane osobowe będą
przechowywane jedynie przez okres konieczny do osiągnięcia celów
opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że inaczej wymagane lub
dopuszczone przez przepisy prawa.
Communications oraz preferencjami subskrypcji
Masz wybór w celu określenia, jakie informacje można otrzymać z MRG
Zastosowany na temat produktów i usług, oraz w jaki sposób te informacje
są odbierane przez określanie preferencji komunikacji poprzez subskrypcję
szczegóły w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym preferencje strony. Jeśli
Licencjobiorca chce zrezygnować z otrzymywania i/lub non-transakcyjnego
e-maile od nas, można to zrobić za pomocą "unsubscribe" link do e-maila
lub aktualizacji subskrypcji informacji w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym
preferencje strony. Chcielibyśmy podkreślić, że przepis ten nie ma
zastosowania do sprawdzianu wiadomości dotyczących użytkowników"
relacji biznesowych z MRG Zastosowany, w tym zakończeniu MRG
Zastosowany ocena kwestionariuszy.
W przypadku nie zdecydujesz się przedstawić pewne informacje osobiste,
możemy nie być w stanie reagować zupełnie lub adekwatnej odpowiedzi na
swoje pytania, aktualizacje, i/lub informacje o naszych produktach i
usługach. Zawsze można "opt out" z otrzymywania komunikatów w
dowolnej chwili aktualizując szczegóły subskrypcji w Ośrodku BadawczoRozwojowym strona preferencji lub klikając przycisk "unsubscribe" link w
żadnych wiadomości. Będziemy jednak nadal do wykorzystania Państwa
Danych Osobowych w celu wysyłania ważnych ogłoszeń odnoszących się
do informacji na temat twoich zakupów i zmian w naszej polityce i umów,
lub dla innych powodów dopuszczonych przez obowiązujące prawo.
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Bezpieczeństwo danych
MRG Zastosowany jest zabezpieczenie osobistych informacji, poważnie. W
celu ochrony informacji osobistych użytkownika, że podzielili nas przed
przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą lub zmianą, MRG
Zastosowany wykorzystuje techniczne i organizacyjne środki
bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu ujawnieniu lub access.
Wymagamy, aby wprowadzić hasło dostępu do informacji z Twojego konta.
Wszystkie transakcje płatnicze są przetwarzane przez usługodawcę brama i
dane kart kredytowych nie są przechowywane lub przetwarzane na naszych
serwerach.
Dane naruszenie bezpieczeństwa
MRG Zastosowany wykonało ścisłej kontroli bezpieczeństwa,
oprogramowania do wykrywania włamań i procesów, aby ostrzec nas w
przypadku potencjalnego lub rzeczywistego naruszenia naszych systemów
informacyjnych. Jeśli jakiekolwiek dane naruszenie bezpieczeństwa
występuje i może to wpływ danych osobowych, użytkownik zostanie
powiadomiony najszybciej jak to możliwe, kiedy naruszenie zostało
ustalone. MRG Zastosowany również zobowiązuje się do powiadamiania
wszystkich stosownych OOD bez zbędnej zwłoki, a w ciągu 72 godzin, jeśli
jest to wykonalne, po stwierdzeniu nieprawdziwości.
Gromadzenie i wykorzystanie informacji o charakterze nieosobistym
Kiedy wywołujesz www.mrg.com (lub innego MRG Zastosowany witryn),
możemy automatycznie zebrać nieosobiste informacje nawet jeśli nie
zarejestrować. Na przykład, informacja ta może obejmować używany
system operacyjny, nazwa domeny internetowej, która poleca ci na naszej
stronie internetowej, liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie i jakich
stron przeglądanych przez użytkownika. Możemy wykorzystać te dane i
udostępniać je z naszych oddziałów na całym świecie w celu monitorowania
treści i znaczenia poszczególnych treści na naszych stronach do
podniesienia wydajności, treści lub twoje wrażenia na naszych stronach.
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Za korzystanie z usługi dostępu do naszej witryny, komunikatach dane (np.
Adres protokołu internetowego, lub adres IP) lub wykorzystania danych
(informacje dotyczące usług telekomunikacyjnych można dostać) może być
technicznie generowane i może, w zależności od obowiązującego prawa,
stanowią informacje osobiste. Do tego stopnia jest koniecznością, zbierania
i przetwarzania danych dotyczących komunikacji lub wykorzystania danych
oraz późniejsze wykorzystanie tych danych może nastąpić tylko i być
wykonywane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony prywatności
danych ram ochrony oraz przepisów prawa.
Forów, blogów, stron internetowych oraz linki
MRG Zastosowany jest odpowiedzialna tylko za praktyki ochrony
prywatności o Management Research Group i jej witryn. MRG Zastosowany
na stronie internetowej mogą zawierać łącza do innych witryn w celu
uzyskania dodatkowych informacji oraz wygoda. MRG Zastosowany nie
kontroluje tych innych witryn, potwierdzić lub dokonać jakiejkolwiek
reprezentacji na temat innych stron internetowych i nie ponosi
odpowiedzialności za praktyki ochrony prywatności tych innych witrynach.
Niektóre MRG Zastosowany strony internetowe zawierają elementy
interaktywne, takie jak fora dyskusyjne i blogi, które pozwalają
użytkownikom publikowanie własnych treści. Wszelkich informacji
zamieszczonych na tych blogach i forach zostaną upublicznione, co
oznacza, że może być odczytany, gromadzone i wykorzystywane przez
innych użytkowników w jakikolwiek sposób. MRG Zastosowany nie jest
odpowiedzialna za regulowanie jakichkolwiek informacji osobistych
zdecydujesz się złożyć w forach. Ze względu na właściwe funkcjonowanie i
charakteru Internetu, wszystkich internetowych ofert odbywa się na
wyłączne ryzyko użytkownika.
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Zgoda na przesyłanie, przetwarzanie i przechowywanie danych
osobowych
MRG jest organizacją globalną, dlatego informacje przekazywane do MRG
mogą być przesyłane do podmiotów MRG w Unii Europejskiej, Szwajcarii i w
innych krajach na całym świecie lub udostępniane takim podmiotom. Każdy
taki podmiot jest odpowiedzialny za gromadzone przez siebie Dane
osobowe i chroni Dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką
prywatności. MRG działa zgodnie z aktualnymi (na lipiec 2020 r.)
parametrami Komisji Europejskiej i stale korzysta ze Standardowych klauzul
umownych, aby w bezpieczny sposób przesyłać dane z UE i Szwajcarii do
Stanów Zjednoczonych. Standardowe klauzule umowne Komisji
Europejskiej, zwane również modelowymi umowami lub klauzulami, to
postanowienia zawierane w umowach, opracowane i zatwierdzone przez
Komisję Europejską jako zapewniające odpowiednią ochronę osobom,
których dane dotyczą, zgodnie z Dyrektywą UE dotyczącą ochrony danych
95/46/WE, przy przesyłaniu danych osobowych z EOG do USA. MRG jest
organizacją, która wielokrotnie potwierdzała swoje zaangażowanie w
przestrzeganie zasad bezpiecznego przesyłu danych, korzystając z
wytycznych organów ochrony danych UE oraz Szwajcarskiego Federalnego
Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji i stosuje się do porad
udzielanych przez takie organy w odniesieniu do wszystkich danych
przesyłanych z UE i Szwajcarii. MRG posiada aktualny certyfikat
przestrzegania Zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA określonych
przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. MRG poświadcza, że
przestrzega zasad Tarczy Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru,
odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności
danych oraz ograniczenia celu, dostępu i regresu, egzekwowania i
odpowiedzialności. Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy
Prywatności i obejrzeć naszą stronę certyfikacji, należy wejść na stronę
https://www.privacyshield.gov/.
Zgodnie z zasadami ochrony prywatności zasady osłony, MRG Zastosowany
zobowiązuje do następującego:
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Ostrzeżenie:
Kiedy MRG Zastosowany gromadzi informacje osobiste, damy ci czas i
odpowiednie zawiadomienie opisujące jakie informacje osobiste,
optymalizujesz, jak będziemy go używać, a rodzaje stron trzecich, z którymi
możemy się dzielić.
Wybór:
MRG Zastosowany daje Ci wybór, o tym w jaki sposób, będziemy korzystać i
udostępniać swoje dane osobowe, a my wyślemy na poszanowanie przez
gracza wyborów. Jeśli MRG Zastosowany został na wieki nie wdawaj się w
żadne dalsze przekazywanie danych stronom trzecim innym niż naszych
agentów, pragniemy zapewnić ci opt-out wyboru aby ograniczyć
wykorzystywanie i ujawnianie swoich danych osobowych.
Przekazywania:
MRG Zastosowany nie będzie ujawniać informacji stowarzyszona stronom
trzecim bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, o ile oczywiście to
jest do spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub
przestrzegania prawa. W przypadku przekazywania osobom trzecim danych
UE osób fizycznych otrzymane na podstawie EU-US prywatność osłona,
jesteśmy odpowiedzialni za właściwe dalsze przekazywanie danych
osobowych stronom trzecim.
Bezpieczeństwo
MRG Zastosowany podejmuje odpowiednie właściwości fizyczne,
techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wokół, dostępność,
integralność i poufność danych, aby chronić dane osobowe przed utratą,
niewłaściwym wykorzystaniem, nieautoryzowanym dostępem lub
ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.

11

Integralność danych:
MRG Zastosowany podejmuje odpowiednie kroki, aby upewnić się, że dane
osobowe w naszej bazie są dokładne.
Znaczenie:
MRG Zastosowany gromadzi tylko tyle informacji osobistych, jak
potrzebujemy konkretnych, wytyczonego celu i nie będziemy go używać do
innych celów bez uzyskania zgody użytkownika.
Konsolidacja:
MRG Zastosowany chroni Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to
wymagane dla realizacji celów, dla których zostały zgromadzone lub
dozwolonych przez prawo.
Dostęp:
MRG Zastosowany przyznaje, że UE obywatele mają prawo dostępu do
danych osobowych, które przechowujemy na ich temat. MRG Zastosowany
zapewnia dostęp do ich danych osobowych, wymaganych przez prawo,
więc można skorygować nieścisłości (patrz Dostęp do informacji poniżej).
Wykonanie:
MRG Zastosowany regularnie bada, w jaki sposób spełnić te obietnice
ochrony prywatności oraz zapewniamy niezależnego sposobu
rozwiązywania skarg na nasze praktyki dotyczące prywatności. MRG
Zastosowany zobowiązuje się współpracować z UE organów ochrony
danych (OOD) oraz Szwajcarskiego Federalnego ochrona danych i
informacji komisarza (FDPIC) i jest zgodna z porad udzielanych przez takie
organy w odniesieniu do wszystkich danych przekazywanych z UE i
Szwajcarii. MRG Zastosowany jest także przedmiotem śledczych i uprawnień
do egzekwowania przepisów Federalnej Komisji Handlu (FTC).
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Niezależne odwołać się:
MRG Zastosowany zobowiązuje do rozstrzygnięcia skargi na naszą kolekcję
lub wykorzystanie informacji osobistych. Ue osób z pytaniami lub skarg
dotyczących naszej prywatności polityka osłony należy najpierw
skontaktować MRG Zastosowany na poziomie:
Lida Hutchings - CFO, 14 York Street, Suite 301, Portland, Maine 04101 USA
MRG Zastosowany również zobowiązuje się nierozwiązanych prywatności
skarg w ramach EU-US prywatność zasady osłony do UE DPA/Swiss FDPIC.
Jeśli twoja skarga nie zostanie rozwiązany poprzez te kanały, w
ograniczonych okolicznościach, a wiążącemu arbitrażowi opcja może być
dostępny przed Privacy Panel osłony.
Dostęp do informacji
MRG Zastosowany daje Ci dostęp do następujących informacji na temat
użytkownika w celu wyświetlania i, w niektórych przypadkach, aktualizacji
tej informacji. Lista ta może się zmieniać w miarę MRG Zastosowany online
systemy ewoluują.
•

Profil użytkownika konta

•

Twój koszyk

Prawo zostanie zapomniany
MRG Zastosowany jest zobowiązane do podjęcia odpowiednich kroków w
celu zapewnienia, że żadne informacje osobiste prośby zostanie
zapomniany mogą zostać usunięte z naszych istniejących technologii
będzie uczynione w rozsądnym czasie od złożenia wniosku. To jednak nie
ma zastosowania do informacji, które zostały podane do publicznej
wiadomości poprzez zamieszczenie na naszych forach, blogach lub zostały
udostępnione stronom trzecim samodzielnie, to jest poza zasięgiem, co
MRG Zastosowany może wymazać. MRG Zastosowany uczynimy wszystko,
aby wymazać swoje dane osobowe, jeśli możesz wycofać swoją zgodę (opt
out) od otrzymania informacji o nas i zażądać prawa zostanie zapomniany.
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Jednakże MRG Zastosowany nie będzie w stanie wymazać wszystkie swoje
dane osobowe, jeśli jest to technicznie niemożliwe, z powodu ograniczeń
wynikających z istniejących technologii, lub ze względów prawnych (MRG
Zastosowany jest nakazane przez prawo lokalne, aby zachować dane
osobowe).
Ochrona prywatności dzieci
MRG Zastosowany zostanie świadomie nie zbiera danych osobowych od
jakiejkolwiek osoby, która nie jest prawnym dorosłego, zdefiniowane przez
lokalne prawo, nie podkreślając, że zachłystywanie uprzedniej zgody
rodziców, jeżeli taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo. MRG
Zastosowany nie dzieci w związku z jej produktów, usług i witryn
internetowych. W przypadku MRG Zastosowany wykorzystuje lub ujawnia
informacje osobiste o osobie, która nie jest prawnym dorosłego, MRG
Zastosowany będzie się ubiegać o zgodę rodziców, zgodnie z lokalnymi
ustawami i przepisami w celu ochrony osoby, która nie jest prawnym dla
dorosłych.
Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
Jako firma o zasięgu globalnym, nasze systemy będą dojrzałe i zmienić jak
będzie te dane Polityka prywatności. Zmiany tych danych Polityka
Prywatności z najwcześniejszą datą wydania zostanie zaksięgowana
na www.mrg.com. Zachęcamy Państwa do lektury niniejszej Polityki
Prywatności okresowo na niej zmiany lub aktualizacje.
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Skontaktuj się z nami
MRG Zastosowany jest zaangażowana w odpowiedzi na uzasadnione
żądania rewizji jakichkolwiek informacji osobistych możemy mieć i aby
zmienić, skorygować lub usunąć ewentualne nieścisłości. Masz informacje
zmienione, poprawione lub usunięte, lub jeśli masz jakieś pytania, na które
nie było odpowiedzi w tym danych Polityka Prywatności, można
skontaktować się z nami pod adresem Management Research Group 14
York Street, Suite 301, Portland Maine 04101 USA lub piszcie
na privacy@mrg.com. Żądanie usunięcia danych, będziemy reagować w
rozsądnych ramach czasowych.
Dla naszych klientów, które wymagają przetwarzania danych umów
standardowych klauzul umownych:
Przez Komisję Europejską i zatok przynosowych oraz nosogardzieli, inaczej
znany jako wzór umów lub klauzul, warunków kontraktowych
opracowanych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską jako zapewnienie
właściwej ochrony danych przedmiotów zgodnie z unijnej dyrektywy o
ochronie danych 95/46/WE przy transferowaniu danych osobowych z EOG
do USA jeśli reprezentujesz MRG Zastosowany klient lub partner w
przekazie danych osobowych w związku z MRG Zastosowany w produktach
i usługach, prosimy niezwłocznie wypełnić, podpisać i odesłać kopię MRG
Zastosowany Standard Przetwarzania Danych
uzupełnienie do privacy@mrg.com.
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