Pravilnik o zasebnosti

ZASEBNOST
Določila o varovanju zasebnosti na spletnih straneh za podjetje
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE- P.E. URADNA PRODAJALNA NZS NIKE (v nadaljevanju "Podjetje")
SPLOŠNO
"Podjetje" spoštuje zasebnost vsakega posameznika, ki obišče naše spletne strani. Pogoji varovanja
zasebnosti s strani "Podjetje" opisujejo načine zbiranja in kasnejše uporabe podatkov.
OSEBNI PODATKI
"Podjetje" na svojih spletnih straneh ne bo zbiralo podatkov, ki bi omogočali osebno identifikacijo
posameznikov (na primer ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov), razen če leti ne bodo posredovani prostovoljno. V kolikor ne želite, da bi imeli dostop do vaših osebnih
podatkov, nam le-teh ne posredujte.
Če pa nam svoje osebne podatke posredujete, jih bomo uporabili v naslednje namene, razen če ne
bo drugih določil: vaše podatke lahko shranimo in obdelamo tako, da bomo bolje razumeli vaše
potrebe in ugotovili, kako lahko še izboljšamo naše proizvode in storitve. "Podjetje" ali druge pravne
osebe, ki delujejo v našem imenu za promocijske in oglaševalske namene, lahko uporabijo te podatke
za vzpostavitev stika z vami, agregatne podatke (ne individualnih) o obiskovalcih in/ali uporabnikih
naših spletnih strani pa lahko posredujemo tudi tretjim osebam.
Vaših osebnih podatkov ne nameravamo in jih tudi v prihodnje ne bomo prodajali, posojati ali tržiti
tretjim osebam. Starši se morajo zavedati, da bo "Podjetje" pri uporabi zasebnih podatkov upoštevala
določila o varovanju zasebnosti. Podatki, ki jih otroci ali drugi prostovoljno posredujejo v
klepetalnicah, v izmenjavi elektronske pošte, na elektronskih oglasnih deskah in podobnem, so lahko
uporabljeni s strani tretjih oseb za posredovanje neželenih elektronskih sporočil. "Podjetje" spodbuja
vse starše k temu, da otroke poučijo o varni in odgovorni uporabi njihovih osebnih podatkov na vseh
spletnih straneh.
POSEBNO SPOROČILO ZA STARŠE
Stran, ki jo trenutno obiskujete, je ena od spletnih strani, namenjenih splošni javnosti. Določene
spletne strani bodo občasno varovane s posebnimi določili o varovanju zasebnosti in ne s splošnimi,
ki bodo vsebovala posebna določila glede otrok in zasebnosti.
OTROCI
"Podjetje" ne namerava zbirati osebnih podatkov od oseb, mlajših od 13 let. Po potrebi bo podjetje
otroke posebej opozorilo, naj na naših spletnih straneh ne posredujejo osebnih podatkov, v
nasprotnem primeru bomo uporabili vsa razumna sredstva, da za posredovane podatke pridobimo
dovoljenje staršev.
Starši se morajo zavedati, da bo "Podjetje" pri uporabi osebnih podatkov upoštevala Določila o
varovanju zasebnosti osebnih podatkov. Podatki, ki jih otroci ali drugi prostovoljno posredujejo v
klepetalnicah, v izmenjavi elektronske pošte, na elektronskih oglasnih deskah in podobnem, so lahko
uporabljeni s strani tretjih oseb za posredovanje neželenih elektronskih sporočil. "Podjetje" spodbuja
vse starše, da otroke poučijo o varni in odgovorni uporabi njihovih osebnih podatkov na vseh spletnih
straneh.

DODATNI SAMODEJNO ZBRANI PODATKI
V nekaterih primerih lahko samodejno (brez postopka registracije) zbiramo tehnične podatke o
vašem obisku na naših spletnih straneh, ki pa jih ne moremo uporabiti za osebno identifikacijo.
Primeri takšnega zbiranja podatkov so identifikacija spletnega brskalnika, ki ga uporabljate,
identifikacija računalniškega operacijskega sistema, ki ga uporabljate, in naslov spletne strani, s
katere ste se povezali z našo spletno stranjo.
PODATKI, KI JIH VAŠ RAČUNALNIK SHRANJUJE SAMODEJNO - PIŠKOTKI
Ko obiščete katero od naših spletnih strani, lahko v vaš računalnik shranimo določene podatke, ki se
arhivirajo v obliki "cookie" ali drugih podobnih datotek in nam lahko pomagajo na več različnih
načinov. "Cookie" datoteke nam omogočajo prilagoditev naše spletne strani vašim željam in
preferencam. Večina internetnih brskalnikov omogoča brisanje "cookie" datotek s trdega diska
vašega računalnika, prepreči lahko shranjevanje tovrstnih datotek, ali pa vas pred shranjevanjem
opozorijo. Za natančnejša navodila za uporabo teh funkcij, preberite navodila za uporabo vašega
spletnega brskalnika ali strani pomoči, ki vam jo brskalnik ponuja.

