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Podrobnosti o varovanju vaših podatkov
(Izjava o varovanju podatkov)

Varovanje vaših osebnih podatkov nam je zelo pomembno. O podrobnostih ravnanja z vašimi
podatki vas bomo obveščali.
1) Zbiranje in obdelava vaših podatkov
Našo spletno stran lahko obiščete brez posredovanja osebnih podatkov. Za udeležence anket je
registracija zahtevana in na tej stopnji se zbirajo osebni podatki.
2) Vnos podatkov
Pri registraciji od vas potrebujemo osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov, naslov,
poštno številko, kraj, leto rojstva, uporabniško ime in geslo), izbrane sociodemografske podatke, v
primeru udeležbe v anketi pa prav tako posredujete podatke. Stik z vami vzpostavimo preko
vašega elektronskega naslova. V uporabniškem računu bodo vaši podatki vedno posredovani s
pomočjo SSL kodirnega postopka (najmanj 128 Bit).
3) Uporaba in posredovanje vaših podatkov
Zbrane podatke uporabljamo le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in strogo v skladu z
zakonskimi predpisi. V ta namen, če je potrebno, se podatki posredujejo podjetjem, na primer
pošti ali banki za nakazilo vašega dobroimetja. Ta podjetja lahko uporabljajo podatke izključno za
obdelavo naročil in ne za druge namene in so pogodbeno obvezana k pravnem varovanju podatkov.
V primeru zakonskega predpisa, odredbe ali preiskovalnega postopka smo pravno obvezani k
predložitvi podatkov.
4) Novičke
Z vašim privoljenjem uporabljamo vaše elektronske naslove za pošiljanje novičk. Pošiljanje novič
lahko kadarkoli odjavite tako, da jih v uporabniškem računu v predelu Novičke deaktivirate ali v
prejetih novičkah kliknete na "unsuscribe" oziroma nam pišete na elektronsko pošto, navedeno pod
Impressum.
5) Uporaba piškotkov
Naša spletna stran uporablja piškotke (ang. cookies) z namenom omogočanja atraktivne spletne
strani in omogočanja uporabe določenih funkcij. Pri tem ne gre za tekstovne podatke, ki bi se
shranjevali na vašem osebnem računalniku. Piškotki, ki jih uporabljamo, se po zaprtju internetnega
brskalnika izbrišejo s trdega diska (t.i. seession cookies). V določenih primerih se uporablja
piškotke, ki ostanejo na vašem računalniku in omogočajo, da jih vaš računalnik pri naslednjem
obisku ponovno prepozna (t.i. dolgoročni piškotki). Ti piškotki omogočajo, da se lahko določene
izbire obiskovalcev spletnih strani shranijo (npr. izbrani izdelek v košarici) in se ob ponovnem
obisku prikažejo v takem stanju, kot smo zapustili spletno stran. Mi uporabljamo piškotke za
ustvarjanje nepersonaliziranih statistik. Ustvarjeni piškotki imajo datum zapadlosti največ 3
mesece.
Svoj internetni brskalnik lahko nastavite tako, da vas bo obveščal o prejemanju posameznih
piškotkov oziroma bo onemogočil sprejemanje piškotkov. Pri onemogočenju piškotkov je lahko
funkcionalnost naše spletne strani omejena. V meniju pomoč lahko v vašem internetnem
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brskalniku najdete navodila, kako nastaviti internetni brskalnik oziroma kako sprejeti oziroma
onemogočiti piškotke.
Ta spletna stran uporablja Google Analitics, spletne statistike podjetja Google Inc. Google Analitics
uporablja t.i. podatkovne piškotke, ki se shranijo na vašem računalniku, kar omogoča analize
uporabe spletnih strani. Informacije o uporabi te spletne strani (vključno z vašim IP naslovom),
pridobljene s pomočjo piškotkov, se prenesejo na strežnik podjetja Google v Združenih državah
Amerike in se tam shranijo. Google uporablja te informacije za ovrednotenje uporabe spletnih
strani, za pripravo poročil o aktivnostih na spletu, ki so posredovane skrbnikom spletnih strani in za
ustvarjanje novih storitev povezanih z uporabo spleta. Google posreduje te podatke tretjim osebam
samo v primeru, če to zakon dopušča ali kadar tretje osebe v imenu podjetja Google obdelujejo te
podatke. Google ne bo v nobenem primeru vzpostavljal povezave med vašim IP naslovom in
drugimi podatki. Nastavitve piškotkov lahko onemogočite v vašem spletnem brskalniku, vendar vas
opozarjamo, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij spletne strani.
6) Varstvo podatkov
Vaši uporabniški podatki bodo posredovani preko interneta SSL kodirnega postopka (glej menu
Varovanje podatkov). Naše spletne strani in druge sisteme varujemo s tehničnimi in
organizacijskimi ukrepi pred izgubo, uničenjem, dostopom in spreminjanjem ter distribucijo vaših
podatkov nepooblaščenim osebam.
7) Pravica do pojasnila
Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih podatkih kot tudi pravico do popravkov,
blokiranja ali izbrisa teh podatkov, če je to pravno mogoče. V teh primerih se obrnite na našo
pomoč uporabnikom: info@marketagent.com
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