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1. DESPRE NOI 

Panelul Research Romania este deţinut și administrat de societatea iSense Solu?ons SRL, 
cu sediul in: Bucures?, Sector 2, Strada Cernau? nr 13, bl. A10, sc. 1, et. 7, ap. 46, cam. 1, 
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/217/13.01.2014, cod unic de inregistrare RO 
32647626, care este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
par?cipanţilor în calitate de operator de date precum este definit în cadrul legislaţiei în 
vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

CUM INTENŢIONĂM SĂ VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

iSense Solu?ons este o companie care se ocupă cu studiile de piaţă. În general, este 
analizată a?tudinea consumatorilor privind produsele și mărcile și în general 
comportamentul privind consumul și achiziţiile. Rezultatele studiului sunt raportate către 
clienţi sub o formă ce nu le permite acestora să vă iden?fice personal. Informaţiile cu 
caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înscrieţi în Panel sunt strict separate de 
alte date colectate de la dvs. în cursul ac?vităţilor asociate studiilor de piaţă. 

TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL 

Par?ciparea ca și membru in panel este voluntară. În cazul în care alegeţi să 
par?cipaţi, este necesar ca datele dvs. cu caracter personal sa fie procesate conform 
descrierii din no?ficarea prezenta. În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor 
dvs. cu caracter personal conform descrierii din prezenta no?ficare, nu puteţi par?cipa la 
niciunul din studiile noastre de pe panelul Research Romania. 

În cazul în care aveţi sub 16 ani, puteţi fi membru al Panelului doar cu permisiunea 
unui părinte sau a unui tutore legal. Vă rugăm să consultaţi secţiunea „Prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale copiilor” de mai jos. Înainte de a con?nua, vă rugăm să ci?ţi 
următoarele informaţii despre ?purile de date cu caracter personal pe care le colectăm, 
scopurile pentru care le prelucrăm și persoanele cu care împărtășim aceste date. 

1           Datele cu caracter personal colectate și modul în care sunt u%lizate de compania 
noastră 

1.1      Ce sunt datele cu caracter personal? 

Datele cu caracter personal sunt reprezentate de orice informaţii care vă pot 
iden?fica direct sau indirect ca persoană. „Direct” înseamnă, spre exemplu, numele și adresa 
dvs. sau CNP-ul, iar „indirect” înseamnă în combinaţie cu alte informaţii.  

1.2       Tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le 
u%lizăm 

1.2.1    Date de bază  
Când vă înregistraţi ca membru al Panelului pe site-ul nostru www.researchromania.ro 

(„Accesează Panelul Research Romania”), veţi fi rugat să creaţi un cont de u?lizator și să 



completaţi un ches?onar de admitere în care să furnizaţi anumite date cu caracter personal 
de bază („Datele dvs. de bază”): 

• Genul dvs., adresa de e-mail, anul nasterii si codul postal.  

• După ce creaţi contul sunteţi rugaţi să completaţi câteva întrebări care ne ajută să vă 
trimitem invitaţiile la studiu în funcţie de profilul dvs.și de ?pul de responden? pe 
care ii căutam pentru un anumit studiu. Aceste informa?i pot fi cu privire, dar nu 
limitat, la:  

o gospodăria dvs. (ex: numărul de membri, numărul de copii sub 18 ani, ?pul 
locuinţei, animale de companie etc.); 

o educaţie (ex: ul?ma școală absolvită, domeniul în care aţi studiat, anul în care 
a? promovat etc.); 

o ocupaţie (domeniul în care lucraţi, funcţia pe care o deţineţi, numărul de ore 
lucrate etc.); 

o auto (ex: dacă deţineţi o mașină, din ce an, ce model, cum a fost 
achiziţionată, etc.); 

o produse alimentare și fast-food (ex: dacă mâncaţi la fast-food/restaurant, la 
care, ce băuturi consumaţi, cine este responsabil de cumpărături la dvs. în 
gospodarie etc.); 

o hobby-uri si interese (ex: ce hobbyuri ave?, daca mergeţi la cinema, daca 
prac?caţi vreun sport, ce genuri de muzică ascultaţi etc.); 

o electronice/electrocasnice (ex: ce deţineţi, cine ia decizia pentru achiziţia lor, 
marca de telefon u?lizată, ?pul de conexiune la internet u?lizat etc.); 

o calculator și jocuri video (ex: placorma de jocuri pe care o utlizaţi); 
o media (ex: cât ?mp va uitaţi la tv, pe ce reţele sociale aveţi cont, dacă 

ascultaţi radio etc.); 
o călătorii (ex: unde aţi călătorit, dacă aţi călătorit cu avionul, în ce ?puri de 

vacanţe mergeţi etc.); 
o fumat și tutun (ex: dacă fumaţi, ce marcă, cât de mult etc.); 
o sănătate (ex: de ce boli suferiţi, folosiţi ochelari/aparat audi?ve etc.)  

(consultaţi și secţiunea „Informaţii sensibile” de mai jos); 

o mama și copilul (ex: așteptaţi un copil, produsele folosite etc.); 
o cercetare (ex: dacă aveţi acces la o camera web, ?puri de studii la care aţi fi 

dispus să par?cipaţi, etc.). 

Datele dvs. de bază sunt u?lizate: 

• pentru ges?onarea generală a membrilor Panelului, cum ar fi iden?ficarea membrilor 
Panelului, comunicarea cu membrii Panelului: furnizarea de informaţii privind 
termenii sau asistenţa acordată de noi cu privire la orice întrebări sau probleme care 
ar putea apărea (recompense, probleme tehnice etc.), u?lizarea informaţiilor 
demografice pentru includerea membrului respec?v în sondaje etc; 

• pentru selectarea de eșan?oane, acolo unde sondajele online se adresează unor 
grupuri ţintă specifice; 

• în scopuri legate de comunicare, spre exemplu, transmiterea de invitaţii la 
ches?onare online, prin e-mail; 



• pentru o asigurare a calităţii de ru?nă și prevenirea fraudelor, precum detectarea 
înregistrărilor mul?ple ale aceleiași persoane, cu ajutorul unor iden?tăţi mul?ple 
(false); 

• pentru crea profiluri sta?s?ce anonime ale membrilor Panelului pe baza informaţiilor 
furnizate de Paneliș? ; 

• pentru a ges?ona programele de recompense și pentru a vă răspunde solicitărilor 
privind ascel de recompense; 

• pentru a răspunde solicitărilor de informare autorizate legal ale autorităţilor 
guvernamentale sau acolo unde este prevăzut de lege;  

• pentru a vă oferi servicii și asistenţă; pentru a inves?ga o ac?vitate suspectată ca 
fiind frauduloasă sau încălcarea drepturilor unei alte părţi; 

• pentru a răspunde solicitărilor de informare autorizate legal ale autorităţilor 
guvernamentale sau acolo unde este prevăzut de lege; 

• în alt mod autorizat de dvs. 

De asemenea, u?lizăm datele dvs. de bază pentru a obţine atribute sta?s?ce care nu vă 
pot iden?fica, spre exemplu, informaţiile legate de genul dvs. și grupul de vârstă (derivate 
din data nașterii) și statul/regiunea dvs.. Ascel, spre exemplu, putem raporta unui client care 
este procentul dintre respondenţii bărbaţi și femei per grup de vârstă și regiune a unei ţări 
care a răspuns la anumite întrebări în cadrul unui sondaj online. 

1.2.2    Date din sondaje 

Datele din sondaje se referă la răspunsurile pe care le oferi? in ches?onarele primite pe 
e-mail. Datele dvs. de bază sunt stocate separat de datele din sondaje. Deși acestea sunt 
stocate separat, ele pot fi totuși combinate de compania noastra, ceea ce face ca și datele 
din sondaje să se transforme în date cu caracter personal, cel puţin cât ?mp deţinem datele 
dvs. de bază. 

Datele din sondaje sunt u?lizate pentru raportarea rezultatelor sondajelor, în format 
anonimizat, către clienţii noștri, cu care colaboram pentru studiile de piaţă. Anonimizat 
înseamnă că nu i se permite clientului sau altui des?natar să iden?fice iden?tatea dvs. din 
aceste date. În cele mai multe situaţii, rezultatele sondajelor sunt raportate în mod agregat 
către clienţi, spre exemplu, sub forma unui rezumat privind proporţia par?cipanţilor bărbaţi 
și femei dintr-un sondaj, grupurile de vârsta în care s-au oferit anumite răspunsuri etc. 

Datele din sondaje pot include următoarele ?puri de informa?i, dar nu sunt limitate la: 

• Informaţii referitoare la obiceiurile și preferinţele dvs. de consum, precum cele cu 
privire la diversele ?puri de bunuri media, auto, de consum, alimente, vacanţe și 
ac?vităţi în ?mpul liber, sănătate, produse și servicii medicale, precum și deţinerea și 
u?lizarea de către dvs. a dispozi?velor conectate la internet, , însă fără a se limita 
aceste aspecte; 

• Informaţii cu privire la a?tudinile dvs. faţă de anumite mărci și produse. 

1.2.3    Date din tehnologii automate 



iSense Solu?ons poate colecta automat anumite informaţii. Ascel de informaţii 
includ, dar nu se limitează la informaţii despre dispozi?vul și capacitatea dispozi?vului dvs., 
inclusiv, dar nelimitându-se la sistemul de operare al dispozi?vului, alte aplicaţii de pe 
dispozi?vul dvs., informaţii din cookie-uri, adresa IP, operatorul de reţea al dispozi?vului, 
?pul dispozi?vului, fusul orar, starea reţelei, ?pul de browser, iden?ficatorul browserului, 
numărul unic de iden?ficare al dispozi?vului (precum Iden?ficatori pentru analitycs sau 
publicitate), iden?ficatorul publicităţii pe mobil, locaţia și alte informaţii care, individual sau 
combinate, pot fi u?lizate pentru a iden?fica dispozi?vul dvs. unic.  

1.3       Informații sensibile 

În unele cazuri, în ceea ce privește sondajele noastre de cercetare, vă putem solicita 
să furnizaţi anumite date cu caracter personal sensibile, de exemplu să dezvăluiţi originea 
rasială sau etnică, opiniile poli?ce, apartenenţa religioasă sau ideile filosofice, calitatea de 
membru al sindicatelor sau date privind sănătatea sau viaţa sexuală. Nu sunteţi obligat(ă) să 
răspundeţi la aceste întrebări, iar ascel de întrebări vor include întotdeauna o opţiune 
„prefer să nu răspund”. Răspunsurile la aceste întrebări vor rămâne confidenţiale exceptând 
cazul în care vă exprimaţi în mod explicit și liber consimţământul ca răspunsurile 
dumneavoastră la aceste întrebări, alături de informaţiile dumneavoastră personale, să fie 
transmise clienţilor din domeniul cercetării pentru o analiză mai amănunţită. 

Compania noastra colectează și u?lizează date sensibile doar în măsura necesităţilor 
implicate de un anumit scop al clientului, spre exemplu, pentru selectarea respondenţilor 
din sondaje din domeniul sănătăţii. 

2           Transmiterea datelor înregistrate 

2.1. Furnizori externi de servicii 

În anumite cazuri foarte specifice, cum ar fi după ce sunteţi de acord să par?cipaţi la 
un test de produs sau atunci când plasaţi o comandă de cadouri sau autorizaţi livrarea 
recompenselor, iSense Solu?ons vă va transmite informaţiile personale sau răspunsurile la 
sondaj către un alt ins?tut de cercetare de piaţă, client final sau furnizor, după caz. 

Dacă este necesar, vom solicita altor societăţi și persoane fizice să îndeplinească 
anumite sarcini, contribuind la furnizarea de servicii în numele nostru în cadrul acordurilor 
de prelucrare a datelor. Putem, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal agenţilor, 
contractanţilor sau partenerilor pentru găzduirea bazelor noastre de date și aplicaţiilor 
noastre pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau să vă trimitem informaţiile solicitate, 
sau call center-urilor, pentru a vă oferi servicii de suport sau a vă intervieva în cursul 
proiectelor asociate studiilor de piaţă. Vom împărtăși sau vom pune la dispoziţie ascel de 
date furnizorilor externi de servicii doar în măsura în care este necesar acest lucru pentru 
scopul respec?v.   

Pentru colectarea datelor din sondaje, compania iSense Solu?ons poate colabora cu 
furnizori ce își desfășoară ac?vitatea în afara spaţiului UE.  

2.2. Organisme publice 

De asemenea, putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal organismelor publice, 
atunci când acest lucru este cerut de lege. iSense Solu?ons va răspunde, de exemplu, 



solicitărilor din partea instanţelor, agenţiilor de aplicare a legii, agenţiilor de reglementare și 
altor autorităţi publice și guvernamentale. 

3          Păstrarea datelor: Cât %mp stocăm datele dvs. cu caracter personal 

Vă stocăm datele cu caracter personal doar atât cât avem nevoie de ele în legătură cu 
scopurile proiectelor de cercetare de piaţă desfășurate, pentru a respecta obligaţiile legale. 
Luăm toate măsurile tehnice și organizaţionale necesare pentru a vă proteja datele cu 
caracter personal, în conformitate cu secţiunea „Securitate” din Poli?ca noastră de 
confidenţialitate. 

4  Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată legal, în masura în care există 
acordul dumneavoastră pentru prelucrarea acestora. Acest proces este realizat în acord cu 
prevederile legale aplicabile, pentru facilitarea desfășurării ac?vităţilor aflate in legatură cu 
marke?ng-ul direct, pentru prevenirea fraudei si pentru asigurarea securităţii informaţiilor. 

Datele personale sunt selectate si analizate doar în scop sta?s?c (de exemplu pentru 
crearea de profiluri sau pentru iden?ficarea grupurilor ţintă). 

Există cazuri în care datele personale pot fi comunicate partenerilor, însă vă asiguram 
că transmiterea CNP-ului sau a altor informaţii de iden?ficare sunt u?lizate in mod exclusiv 
pentru selecţie, intersecţie  și analiză, nefiind asociate cu alte date de contact. 

Perioada pentru care vor fi prelucrate datele este calculată conform duratei 
contractuale, până la expirarea obligaţiilor contractuale si termenelor de arhivare. 

SC iSense.Solu?ons SRL administreaza Panelul Online ResearchRomania. SC 
iSense.Solu?ons SRL are dreptul de a prelucra date cu caracter personal, fiind inregistrata la 
ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu nr. 31066.  

   Vă asigurăm că aplicăm măsuri corespunzătoare și specifice pentru garantarea demnităţii 
umane, a intereselor legi?me și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate, în special 
în ceea ce privește trasparenţa prelucrării, transferul de date cu caracter personal . 

5          Informații privind drepturile dvs. legale și contactarea pentru întrebări suplimentare 
/ Responsabilul cu protecția datelor 

Aveţi dreptul de a vă revizui, corecta sau șterge Datele Personale, în conformitate cu legile 
și regulamentele aplicabile. Mai exact: 

1. Dreptul la acces ( Aveţi dreptul de a obţine confirmarea și informaţii despre 
procesarea datelor dvs. personale)  

2. Dreptul la rec%ficare (Aveţi dreptul de a corecta orice inexac?tate a datelor dvs. 
personale sau de a completa orice secţiuni incomplete) 
Aveţi dreptul de a obţine, fără întârzieri nejus?ficate, rec?ficarea datelor cu caracter 

personal inexacte care va privesc. Ţinându-se seama  de scopurile în care au fost prelucrate 
datele dvs, ave? dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt 
incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare. 



Operatorul comunică fiecărui des?natar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice rec?ficare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a 
prelucrării efectuate in conformitate cu dreptul la rec?ficare, cu dreptul la ștergere și dreptul 
la restricţionarea prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil 
sau presupune eforturi disproporţionate. Operatorul informează persoana vizată cu privire la 
des?natarii respec?vi dacă persoana vizată solicită acest lucru. 

3. Dreptul la ștergere ( Ave? dreptul de a obţine din partea operatorului ștergerea 
datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejus?ficate, iar noi avem 
obligaţia de a  șterge datele cu caractere personal fără întârzieri nejus?ficate, în 
anumite condiţii) 

     Ave? dreptul de a obţine ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără 
întârzieri nejus?ficate. Noi avem obligaţia de a  șterge datele cu caractere personal fără 
întârzieri nejus?ficate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele mo?ve:  

• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

•  Va retrage? consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt 
temei juridic pentru prelucrarea; 

• Va opune? prelucrării prin exercitarea dreptului la opoziţie și nu există mo?ve 
legi?me care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau va opune? prelucrării 
când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marke?ngul direct; 

• Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
• Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligaţii legale 

care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub 
incidenţa căruia se află operatorul; 

• Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 
societăţii informaţionale minorilor cu vârsta sub 16 ani. Acesta este un drept nou 
reglementat începând cu data de 25 mai 2018 de RGPD. 

   În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligaţi 
să le ștergem în baza dreptului exercitat conform mo?velor de mai sus, ţinând seama de 
tehnologia disponibilă și de costul implementării, vor lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că 
persoana vizată a solicitat ștergerea de către aceș? operatori a oricăror link-uri către datele 
respec?ve sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 

   În cazul în care am făcut publice datele cu caracter personal și suntem obligaţi 
să le ștergem în baza dreptului exercitat conform mo?velor de mai sus, ţinând seama de 
tehnologia disponibilă și de costul implementării, vor lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri 
tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că 
persoana vizată a solicitat ștergerea de către aceș? operatori a oricăror link-uri către datele 
respec?ve sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal. 



 Ștergerea nu va fi însă posibilă în măsura în care prelucrarea este necesară: 

• pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 
• pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea 
unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale 
cu care este înves?t operatorul; 

• din mo?ve de interes public în domeniul sănătăţii publice, pentru: 
a. prelucrarea este necesară in scopuri legate de medicina preven?vă sau a muncii, de 

evaluarea capacităţii de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnos?c medical, 
de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau 
de ges?onarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială în 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul unui contract 
încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condiţiilor și garanţiilor; 

b. prelucrarea este necesară din mo?ve de interes public în domeniul sănătăţii 
publice, cum ar fi protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa 
sănătăţii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranţă a asistenţei 
medicale și a medicamentelor sau a dispozi?velor medicale, în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern , care prevede măsuri adecvate și specifice pentru 
protejarea drepturilor și libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului 
profesional; 

c.  în cazul în care datele respec?ve sunt prelucrate de către un profesionist supus 
obligaţiei de păstrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia, in 
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul normelor stabilite 
de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea, 
unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului 
intern ori al normelor stabilite de organisme naţionale competente; 

• în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ș?in?fică sau istorică 
ori în scopuri sta?s?ce, în măsura în care dreptul de ștergere este suscep?bil să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiec?velor prelucrării respec?ve; 
această prelucrare are loc, în conformitate cu art. 89 alineatul ( 1) din RGPD, pentru 
drepturile și libertăţile persoanelor vizate; 

• pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 
  Vom comunica fiecărui des?natar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice rec?ficare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a 
prelucrării efectuate în conformitate cu dreptul la rec?ficare, cu dreptul la ștergere și dreptul 
la restricţionarea prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește imposibil 
sau presupune eforturi disproporţionate.      
 Vom informa persoana vizată cu privire la des?natarii respec?vi dacă persoana 
vizată solicită acest lucru. 



4. Dreptul de restricționare a procesării datelor (  Aveţi dreptul de a solicita 
restricţionarea procesării datelor dvs. personale - în ?mpul oricărei inves?gaţii 
desfășurate pentru a vă onora solicitarea, accesul iSense Solu?ons la Datele dvs. 
personale va fi limitat) 

Operatorul comunică fiecărui des?natar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice rec?ficare sau ștergere a datelor cu caracter personal sau restricţionarea a 
prelucrării efectuate în conformitate cu dreptul la rec?ficarea, cu dreptul la ștergere și 
dreptul la restricţionarea prelucrării cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedește 
imposibil sau presupune eforturi dispropor?onate. 

   Operatorul informează persoana vizată cu  privire la des?natarii respec?vi dacă 
persoana vizată solicită acest lucru. 

5. Dreptul de portabilitate a datelor ( Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter 
personal care vă privesc și pe care le-aţi furnizat operatorului într-un format 
structurat, u?lizat în mod curent și care poate fi ci?t automat și aveţi dreptul de a 
transmite aceste date altui operator, fără obstacole, în anumite condiţii) 

 Aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-
aţi furnizat operatorului într-un format structurat, u?lizat în mod curent și care poate fi ci?t 
automat și aveţi dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea 
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: 

• prelucrarea se bazează pe consimţământul persoanei vizate sau pe un contract la 
care persoana este parte;   

• prelucrarea este efectuată prin mijloace automate. 
În primul rând, portabilitatea datelor este un drept al dvs. de a primi date cu caracter 
personal care va privesc, prelucrate de un operator de date și de a stoca respec?vele date 
pentru uz personal ulterior. O ascel de stocare poate fi pe un dispozi?v privat sau într-un 
mediu de stocare virtual privat, fără a transmite neapărat datele unui alt operator. În acest 
sens, portabilitatea datelor completează dreptul de acces. 

    În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele 
cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru 
este fezabil din punct de vedere tehnic.  

   Obstacol poate fi așadar caracterizat ca orice obstacol legal, tehnic sau financiar introdus 
de operator pentru a restrânge sau a înce?ni accesul, transmiterea sau reu?lizarea de către 
persoana vizată sau un alt operator. 

    Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce a?ngere dreptului la ștergerea 
datelor. 



    Portabilitatea datelor nu declanșează automat ștergerea datelor din sistemele 
operatorului și nu afectează perioada iniţială de păstrare aplicabilă datelor care au fost 
transmise. 

    Respec?vul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea  unei sarcini 
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este inves?t 
operatorul. 

    De asemenea, în cazul în care dori? să va  exercita? dreptul la ștergerea datelor, 
portabilitatea datelor nu poate fi u?lizată de către un operator de date ca o modalitate de a 
întârzia sau de a refuza o ascel de ștergere. În situaţia  în care dvs constata? că datele cu 
caracter personal solicitate potrivit dreptului la portabilitatea datelor nu răspund pe deplin 
cererii, orice solicitare suplimentară de date cu caracter personal potrivit dreptului de acces 
va fi pe deplin respectată Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce a?ngere drepturilor și 
libertăţilor altora. 

6. Dreptul la opoziție ( Aveţi dreptul de a vă opune, din mo?ve legate de situaţia 
par?culară în care va aflaţi, prelucrării inclusiv creării de profiluri) 

 Dreptul la opoziţie este un drept care se regăsește in drepturile dvs, fiind 
reglementat de Regulamentul (UE) 2016/679 alicat și în legislaţia naţională și prin Legea 
190/2018 privind normele de punere în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 
2016/679. In orice moment, dvs ave? dreptul de a vă opune, din mo?ve legate de situaţia 
par?culară în care vă aflaţi, prelucrării inclusiv creării de profiluri. 

 Din acel moment, datele dvs. personale nu vor mai fi prelucrate, cu excepţia 
cazului în care noi vă vom demonstra că avem mo?ve legi?me și imperioase care prevalează 
asupra intereselor, drepturilor și libertăţilor dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea 
sau apărarea unui  drept în instanţă. 



7  Prelucrarea datelor cu caracter personal ale copiilor 

Nu vom colecta sau prelucra datele cu caracter personal ale copiilor cu vârsta sub 16 
ani – sau inferioară – fără consimţământul parental, conform legislaţiei locale aplicabile. 
Dacă aflăm despre colectarea accidentală a datelor cu caracter personal ale unui copil, vom 
șterge imediat respec?vele date. 

Dacă se aplică o condiţie statutară care permite iSense Solu?ons să vă proceseze 
datele personale și vă retrageţi consimţământul pentru procesarea datelor dvs. personale, 
acest lucru nu va însemna neapărat că iSense Solu?ons va înceta să vă proceseze datele 
personale, deoarece ar putea exista, de exemplu, obligaţia legală de a con?nua procesarea 
datelor dvs. personale în anumite scopuri, de ex., pentru a păstra copii ale tranzacţiilor 
comerciale cel puţin cinci ani. 

8  Securitatea datelor 

Siguranţa datelor dvs. personale este foarte importantă pentru noi. În consecinţă, 
iSense Solu?ons a luat măsuri de precauţie tehnice, fizice și administra?ve rezonabile pentru 
a proteja informaţiile pe care le colectează. Accesul la datele dvs. cu caracter personal este 
acordat doar personalului, prestatorilor de servicii sau colaboratorilor iSense Solu?ons care 
au nevoie să le cunoască pentru ac?vitatea lor profesională sau care le solicită pentru a-și 
putea îndeplini sarcinile.  
În ciuda măsurilor de precauţie implementate de iSense Solu?ons, transmiterea prin 
internet și/ sau reţea mobilă nu este complet sigură, iar iSense Solu?ons nu garantează 
siguranţa transmiterii online. iSense Solu?ons nu este responsabil de erori ale indivizilor la 
transmiterea datelor personale către iSense Solu?ons. 

În cazul în care aveţi întrebări cu privire la Formularul de consimţământ și protecţia 
in?mităţii dvs. și a datelor dvs. cu caracter personal ca și membru al Panelului Research 
Romania sau în cazul în care doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile legale pentru a vă 
retrage consimţământul, pentru modificarea, restricţionarea prelucrării, accesului, 
portabilităţii și ștergerii, prevăzute în secţiunea „Informaţii privind drepturile dvs. legale” 
din prezenta poli?că de confidenţialitate, contactaţi-ne prin e-mail către adresa 
dpo@isensesolu?ons.ro. 

De asemenea, dacă întampinaţi probleme sau aveţi întrebări cu privire la 
funcţionarea panelului sau la recompensele pe care le puteţi primi pentru par?ciparea la 
sondaje ca membru al Panelului vă rugăm să ne contactaţ i la adresa 
panel@researchromania.ro. 

La primirea unei solicitări din partea unui individ, iSense Solu?ons va încerca să 
furnizeze în termen de 30 de zile informaţiile solicitate, cu condiţia ca solicitarea să fie în așa 
fel încât primirea un răspuns în acel interval să fie rezonabilă. Dacă este necesar mai mult 
?mp, iSense Solu?ons vă va no?fica în termen de 30 de zile. 

Cu toate acestea, în anumite situaţii, există posibilitatea ca iSense Solu?ons să nu poată 
oferi acces la unele date personale. Acest lucru se poate întâmpla când: 
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• oferirea accesului la datele personale are toate șansele să dezvăluie date personale 
despre o parte terţă; 

• dezvăluirea informaţiilor ar divulga informaţii comerciale confidenţiale; sau 
• informaţiile au fost colectate în scopul unei inves?gaţii legale. 

În cazul în care iSense Solu?ons refuză solicitarea unui individ de a-și accesa Datele 
personale, iSense Solu?ons îi va comunica acestuia mo?vul refuzului. 

12  Modificări la prezenta Poli%că de Confidențialitate 

Ne rezervăm dreptul, la discreţia noastră, de a modifica prac?cile noastre privind 
confidenţialitatea și de a aduce modificări prezentei poli?ci de confidenţialitate, în orice 
moment. Din acest mo?v, vă încurajăm să consultaţi constant prezenta poli?că de 
confidenţialitate. Prezenta poli?că de confidenţialitate este validă de la data „ul?mei 
revizuiri” indicată mai sus. Vom ges?ona datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu 
poli?ca de confidenţialitate în baza căreia au fost colectate, cu excepţia situaţiei în care ne 
veţi acorda consimţământul pentru a le ges?ona în alt mod. 

13  Date de contact 

Vă rugăm să transmiteţi întrebările legate de subiectul protecţiei datelor și orice 
solicitări privind exercitarea drepturilor dvs. legale către: 

e-mail: panel@researchromania.ro 
adresa:  Bucures?,sector 1, strada Occidentului, nr.3, et. 3, în incinta clădirii de birouri Ivy Office 

Toate solicitările vor fi transmise Responsabilului nostru cu protecţia datelor. 
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