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POLÍTICA DE PRIVACITAT RESPECTE A L'ÚS DE 

SURVEYMONKEY EN L'ENQUESTA DE PERFIL D'USUARI DEL 

FEEDBACK. 

In-Jet ApS serà conegut com el "Gestor de les dades", gestor de les dades personals que apareguin en el 

qüestionari del perfil d'usuari en relació amb el projecte europeu FEEdBACk. 

És important que llegeixi la següent informació sobre la manera en què In-Jet Aps processarà les teves dades 

personals en relació amb l'enquesta de perfil d'usuari del projecte FEEdBACk. 

 

La informació que recollim 

Recopilem informació personal sobre tu, com la teva edat, sexe, adreça de correu electrònic, lloc de treball, 

nivell acadèmic, la ubicació del lloc de treball .. No recopilem el teu nom complet ni l'adreça de casa. 

També recollim informació sobre els comportaments de consum energètic i les teves percepcions personals, 

actituds, interessos i consciència sobre qüestions relacionades amb l’energia i el medi ambient.  

Com recollim la informació 

Recollim aquesta informació a través dels qüestionaris FEEdBACk online utilitzant la plataforma web 

SurveyMonkey.  

Ús de la informació 

Utilitzarem la informació que recopilem només per als següents propòsits: 

 Per analitzar i crear el teu perfil d'usuari com a consumidor d'energia 

 Identificar estratègies per motivar-te a reduir el teu consum d'energia i canviar el teu comportament 

actual en relació amb l’ús de l’energia 

 Oferir un perfil de joc personalitzat 

 Demanar-te que avaluïs de quina manera el projecte FEEdBACk t’ha motivat a canviar els teus 

comportaments de consum d'energia 

 Per desenvolupar les següents aplicacions mòbils 

o Perfils d'usuari  

o Segmentació dels usuaris  

 Per lliurar els resultats del projecte, d'acord amb el contracte del projecte FEEdBACk amb la CE. 

Els informes i articles publicats pel projecte FEEdBACk no contindran cap informació identificable per a cap 

dels participants, tret que ens hagin donat permís específic per fer-ho. Els informes i articles produïts pel 

projecte FEEdBACk estaran a disposició pública. 

 

Compartir la seva informació 

La teva informació es distribuirà internament entre els membres d’In-Jet ApS per analitzar les dades i elaborar 

els perfils d’usuari. Els resultats seran compartits amb els altres 7 socis del projecte FEEdBACk, que utilitzaran 
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els resultats per desenvolupar els perfils d’usuari de l’app del FEEdBACk, la segmentació i la plataforma de 

gamification. 

Els socis del FEEdBACk són: 

 Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência  (INESC TEC), Portugal 

 Delft University of Technology (TUDelft), Països Baixos 

 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suïssa 

 DEXMA Sensors SL (DEXMA), Espanya 

 LiMETOOLS Ltd (LiMETOOLS), Regne Unit 

 Kreis Lippe Der Landrat (KREIS LIPPE), Alemanya 

 Estudi Ramon Folch i Associats SL (ERF), Espanya. 

Per posar-te en contacte amb algun dels socis FEEdBACk, si us plau, consulta l’apartat "Contactes" de la web. 

Mantenir la teva informació segura 

Ens prenem amb seriositat la protecció de les teves dades personals i hem posat en marxa mesures físiques 

i tècniques adequades per salvaguardar la informació que recopilem en relació amb el projecte FEEdBACk. 

No obstant això, cal tenir en compte que, tot i que prenem mesures raonables per protegir la teva informació, 

cap lloc web, transmissió per Internet, sistema informàtic, o connexió sense fils és completament segura. 

La informació que recopilem a través del qüestionari del perfil d’usuari s'emmagatzema en els servidors de 

SurveyMonkey als Estats Units. Survey Monkey està certificada sota el programa EU-US Privacy Shield 

dissenyat pel Departament de Comerç dels Estats Units i la Comissió Europea. Podeu llegir més sobre el 

programa EU-US Privacy Shield aquí. 

Els teus drets 

Ens prenem els teus drets molt seriosament i tens el dret de: 

 Demanar detalls sobre la informació que recopilem de les teves dades personals 

 Sol·licitar la correcció d’imprecisions en la informació recopilada 

 Oposar-te al processament de les teves dades o sol·licitar la seva restricció  

 Sol·licitar l'accés a la teva informació personal 

 Demanar que les teves dades personals siguin eliminades  

 Oposar-te a la portabilitat de les teves dades o sol·licitar la seva restricció  

 Presentar una queixa o reclamació a les autoritats de supervisió i / o amb la persona responsable de 

la protecció de dades del projecte. 

Si sol·licites la supressió de la teva informació personal, és possible que no puguis accedir o utilitzar l’app i la 

plataforma de gamification del FEEdBACk. 

Tens el dret de retirar-te del projecte FEEdBACk en qualsevol moment sense detriment.  

Pots exercir els teus drets contactant en qualsevol moment amb la persona responsable del projecte 

FEEdBACk per correu electrònic tfs@in-jet.dk. 

Retenció de dades 

No mantindrem les teves dades personals durant més temps del necessari per a la finalitat que es van recollir. 

Això significa que les teves dades s’esborraran del nostre sistema quan ja no siguin necessàries. 

https://feedback-project.eu/#consortium
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2016/02/fact-sheet-overview-eu-us-privacy-shield-framework
mailto:tfs@in-jet.dk
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Guardarem la teva informació: 

 Durant el procés de participació en el projecte FEEdBACk 

 Tal com es requereix en el nostre contracte amb la CE, o pel que fa a les nostres obligacions legals 

 Només durant el temps que sigui necessari per a la finalitat per a la qual es van recollir, durant el 

seu processament, o més si es requereix en qualsevol contracte o per la llei aplicable. 

Contacte 

Si tens alguna pregunta específica pel que fa a la nostra política de privacitat o desitges posar-te en contacte 

amb algun soci FEEdBACk, et pots posar en contacte amb nosaltres a: 

En-Jet ApS 
Jeppe Aakjærs vej 15 
3460 Birkerød 
Dinamarca 
 
També pot posar-te en contacte amb nosaltres per correu electrònic a: tfs@in-jet.dk  

 

També pots contactar amb ERF, Estudi Ramon Folch i Associats SL, partner local del projecte: 

Estudi Ramon Folch i Associats, SL Balmes, 18 2n 1a, 

08007 Barcelona  

Telèfon: +34 933012329 

 

Correu electrònic: feedback@erf.cat  
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