IZJAVA O ZASEBNOSTI SPLETNEGA PORTALA
Spletna stran Odstrani-gube.si (v nadaljevanju: Trgovina) si prizadeva varovati zasebnost
uporabnikov. Ta izjava o zasebnosti vsebuje določbe, kako spletna stran zbira in uporablja podatke. Z
dostopom na spletno stran uporabniki soglašajo z načini zbiranja in uporabe podatkov, opisanimi v
tej izjavi o zasebnosti.

ZBIRANJE OSEBNIH PODATKOV
Za registracijo na spletni portal uporabnik potrebuje informacije, ki omogočajo osebno prepoznavo
(osebne podatke) ali nam omogočajo, da se obrnemo na uporabnika glede izvedbe določene storitve
ali transakcije, ki jo je le-ta zahteval, kot je na primer prejemanje informacij o storitvah, ki jih ponuja
spletni portal, naročanje e-novic, sodelovanje v plačljivem mestu ali storitvi z omejenim dostopom,
pri nakupu oziroma prenosu storitev. Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko obsegajo uporabnikovo
ime, naziv, ime podjetja ali organizacije, e-poštni naslov, naslov stalnega oziroma začasnega
prebivališča, sedež podjetja, telefon, informacije o delovnem mestu in informacije o uporabnikovem
podjetju.
Spletni portal lahko zbira določene podatke o uporabnikovem obisku, kot so ime ponudnika
internetnih storitev in naslov IP (Internet Protocol), preko katerega dostopa uporabnik do interneta,
datum in uro, torej kdaj uporabnik dostopa do spletnega portala in internetni naslov spletne strani,
neposredno s katere je uporabnik prišel na spletni portal. Ti podatki se uporabljajo za izboljšanje in
skrbništvo spletnega portala ter analiziranje trendov oziroma podatkov.
Svetujemo, da so uporabniki pri objavljanju e-poštnega naslova ali drugih osebnih podatkov v
skupinah novic, klepetalnicah in drugih javnih forumih previdni, da se izognejo možnosti, da bi drugi
za neprimerne ali zlonamerne namene zbirali in uporabili uporabnikov e-poštni naslov ali druge
osebne podatke.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV
Osebni podatki, zbrani na tem spletnem portalu, bodo uporabljeni za delovanje samega spletnega
portala in za izvajanje storitev ali transakcij, ki jih je uporabnik zahteval ali dovolil. Za te namene
lahko uporabimo osebne podatke, da se lahko uporabniku ponudijo učinkovitejše storitve, izboljšamo
spletni portal ter da spletni portal postane preprostejši za uporabo tako, da se odpravi potreba po
večkratnem vnašanju istih podatkov.
Uporabnikove osebne podatke lahko uporabimo, da mu ponudimo pomembne informacije o
storitvah, ki jih uporablja, vključno z nujnimi posodobitvami in obvestili. Poleg tega uporabnikom
lahko z njihovim dovoljenjem pošiljamo informacije o drugih storitvah.
Če se naročijo na novice ali pristanejo na prejemanje reklamnih e-poštnih sporočil, lahko spletni
portal uporabi prilagojene povezave ali podobne tehnologije za spremljanje e-poštnih povezav, ki jih
klikne. Tako pridobljene podatke lahko povežemo z uporabnikovimi osebnimi podatki, da bi mu lahko
ponudili bolj osredotočene e-poštne komunikacije ali informacije o nakupih. V vsakem e-poštnem
sporočilu, ki ga pošljemo uporabniku, je povezava, ki omogoča ukinitev pošiljanja take vrste sporočil
na njegov e-poštni naslov.

NADZOR OSEBNIH PODATKOV
V kolikor ni drugače določeno, osebni podatki, ki jih posreduje uporabnik na spletnem portalu, brez
njegovega dovoljenja ne bodo posredovani nobeni drugi fizični ali pravni osebi. Kot je opisano v
naslednjem razdelku, ima uporabnik možnost dostopa do osebnih podatkov.
Spletni portal lahko občasno pošilja e-poštna sporočila, s katerimi uporabnike obvešča o tehničnih ali
varnostnih težavah, povezanih s storitvami, ki jih je zahteval, ali s potrditvijo zahtevane storitve. Pri
nekaterih storitvah je stik s strankami bistven del storitve. Pošiljanja takih obvestil uporabniki ne
morejo preprečiti, ker menimo, da so bistven del storitve, ki so jo izbrali.

VARNOST OSEBNIH PODATKOV
Spletni portal si prizadeva varovati osebne podatke uporabnikov. V ta namen se uporablja več
varnostnih tehnologij in postopkov, ki pomagajo zaščititi osebne podatke pred nepooblaščenim
dostopom, uporabo ali razkritjem. Poleg tega občutljive osebne podatke (na primer številke kreditnih
kartic) pri pošiljanju po internetu zaščitimo z uporabo šifriranja, kakršen je protokol SSL (Secure
Socket Layer).

SPREMEMBA IZJAVE O ZASEBNOSTI
Pridržujemo si pravico, da to izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Ko se to opravi, se
ustrezno spremeni tudi datum zadnje spremembe, prikazan na dnu izjave o zasebnosti. O
pomembnih spremembah te izjave o zasebnosti se obvesti uporabnike bodisi z vidnim obvestilom na
spletnem portalu bodisi z neposrednim obvestilom preko elektronske pošte. Priporočamo, da si
uporabniki spletnega portala občasno znova ogledajo to izjavo o zasebnosti, da bodo na tekočem o
tem, kako spletni portal zaščititi osebne podatke, ki jih zbere. Nadaljnja uporaba tega spletnega
portala predstavlja uporabnikovo soglasje s to izjavo o zasebnosti in morebitnimi njenimi
posodobitvami.

IZBRIS OSEBNIH PODATKOV IN ODJAVA OD NOVIC
Od novic, ki jih Spletni portal pošilja se lahko odjavite preko povezave v vsaki novici za odjavo, z email
sporočilom na info@odstrani-gube.si ali klicem na +386 31 401 302.

VPRAŠANJA IN PREDLOGI
V kolikor se porajajo kakršna koli vprašanja ali predlogi glede zbiranja, uporabe in razkrivanja osebnih
podatkov, jih lahko posreduje kar na e-mail info@odstrani-gube.si.
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