Pravilnik o zasebnosti in piškotkih

Pravilnik piškotkov
SunContract na svoji spletni strani uporablja piškotke. Ko dostopate do spletne strani in uporabljate
eno od njenih storitev, se strinjate z uporabo piškotkov. Naš pravilnik piškotkov pojasnjuje, kaj piškotki
so, kako uporabljamo piškotke, kako lahko tretje osebe, s katerimi smo sklenili partnerstvo, uporabljajo
piškotke na spletni strani, vašo odločitev glede piškotkov in nadaljnje informacije glede piškotkov.
Kaj so piškotki?
Piškotki so majhen del teksta, ki ga vaš brskalnik pošlje s spletne strani, ki jo obiščete. Datoteka s
piškotki je shranjena v vašem spletnem brskalniku in dovoli storitvi ali tretjim osebam, da vas
prepoznajo in vam olajšajo naslednji obisk ter naredijo storitev še bolj koristno za vas. Piškotki so lahko
»trajni« ali »sejni« piškotki.
Kako SunContract uporablja piškotke?
Piškotke uporabljamo za naslednje namene:
Za pravilno delovanje in funkcionalnost aplikacije na spletni strani so obvezni sejni piškotki. Trajni
piškotki omogočajo prenos informacij vsakega obiskovalca spletne strani na spletni strežnik. Piškotke
uporabljamo tudi za zagotavljanje analitike, shranjevanje vaših nastavitev in omogočanje dostave
oglasov, vključno z vedenjskim oglaševanjem.
Piškotki tretjih oseb
Poleg naših lastnih piškotkov lahko uporabljamo različne piškotke tretjih oseb, vključno z Google
Analytics, Facebook, LinkedIn in Google Ads za merjenje statistike uporabe spletne strani, omogočanje
oglaševanja in tako dalje.
Kakšne so vaše možnosti izbire glede piškotkov?
Če želite izbrisati piškotke ali pa želite naročiti vašemu spletnemu brskalniku, naj izbriše ali zavrne
piškotke, prosimo, da obiščete spletne strani spletnega brskalnika, ki so namenjene pomoči
uporabnikom. Zavedajte se, da v primeru izbrisa ali zavrnitve uporabe piškotkov, obstaja možnost, da
ne boste mogli dostopati do vseh naših ponujenih storitev, da ne boste mogli shraniti vaših želja in se
morda nekatere naše spletne strani ne bodo pravilno prikazovale.

Pravilnik zasebnosti
Uporabnikom, ki samo obiščejo spletno stran SunContract, ni potrebno posredovati njihovih osebnih
podatkov. V tem primeru lahko pridobljene informacije vključujejo IP naslov, datum, čas in tip
spletnega brskalnika. Ti podatki niso dovolj za identifikacijo uporabnika, vendar so lahko uporabljeni
za izboljšanje SunContractove spletne strani, njenih produktov in storitev ali njene predstavitve.
Morda vas bomo prosili, da nam posredujete vaš veljaven naslov elektronske pošte za naročnino na
naše novice.
Te podatke zbiramo, da vam omogočimo varno, enostavno, učinkovito in prilagojeno izkušnjo
naročnine.
Pridobljene informacije lahko uporabimo tudi za kontaktiranje uporabnika in za možnost nadaljnje
diskusije glede vašega zanimanja za naše podjetje, storitve, ki jih nudimo, načine za izboljšanje storitev
in pošiljanje informacij glede promocij in dogodkov v povezavi s SunContractom ali našimi partnerji.

Uporabnikovih osebnih informacij ne distribuiramo ali delimo, razen v primerih, ki so navedeni v tem
Pravilniku zasebnosti ali pa so zakonsko določeni in kadar menimo, da je razkritje potrebno za zaščito
naših pravic in/ali za spoštovanje sodnih postopkov, sodnih nalog ali pravnih postopkov. Vaše osebne
informacije lahko razkrijemo tretjim osebam v naslednjih primerih z naslednjimi osebami:











Z Google Analytics (namenjeno analizi obiskov naše spletne strani).
V primeru nakupa SunContracta ali večine njegovih sredstev s strani tretje osebe bodo osebni
podatki o strankah in uporabnikih SunContracta eno izmed prenesenih sredstev.
Če smo primorani k razkritju ali delitvi vaših osebnih podatkov za izpolnitev katerekoli zakonske
obveznosti.
S specializiranimi tretjeosebnimi storitvenimi ponudniki, ki jih uporabljamo za delovanje
naročnine na naše novice (kot je Mailchimp).
Za pridobivanje naših najnovejših obvestil o storitvah, posodobitvah, posebnih ponudbah ali
za pridobivanje drugih informacij, za katere menimo, da bi jih radi izvedeli od nas, naših
poslovnih partnerjev ali pa tretjih oseb.
Za uveljavitev ali uporabo naših splošnih pogojev uporabe spletne strani in vseh drugih
ustreznih sporazumov.
Za zaščito pravic, lastnine ali varnosti SunContracta, naših strank ali drugih; to vključuje
izmenjavo informacij z drugimi podjetji ali organizacijami, namenjeno preprečevanju goljufije
in zmanjšanju kreditnega tveganja.
Kot je drugače določeno v tem Pravilniku zasebnosti.

Zagotavljamo vam, da vaših osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam brez vašega soglasja,
razen, če smo k temu primorani zaradi zakona ali pa če moramo razkriti informacije za uveljavitev svojih
zahtevkov tretjim osebam, ki so primorane k tajnosti.
SunContract uporablja organizacijske metode in procese, kot tudi tehnične ukrepe in procese za
varovanje podatkov pred izgubo, krajo, zlorabo, nedovoljenim vstopom ali razširjanjem,
spreminjanjem in/ali uničevanjem. Stremimo k uporabi strogih varnostnih ukrepov in ukrepov za
spletno varnost za zaščito vaših osebnih podatkov.
Vaše pravice
Če ne želite več prejemati naših novic, lahko kliknete na hiperpovezavo v spodnjem delu vsakega
sporočila elektronske pošte ali pa nas kadarkoli kontaktirate na privacypolicy@suncontract.org.
Imate pravico pregledati, popraviti ali spremeniti vaše osebne podatke ali pa izbrisati te podatke, kjer
so netočni. Upravičeni ste tudi do prejema kopije vaših osebnih podatkov, ki so v procesu obdelave.
Na vašo zahtevo vam bomo ponudili vse informacije, ki jih imamo ali pa jih obdelujemo o vas, ali v
imenu tretjih oseb ali kako drugače. Če želite dostopati do te informacije, prosimo, da nas kontaktirate
na privacypolicy@suncontract.org.
Vaše podatke bomo hranili in uporabljali za potrebe izpolnjevanja naših zakonskih obveznosti,
reševanja sporov in pri uveljavljanju naših dogovorov. Uporabljamo neodvisnega gostitelja platforme,
ki na naši spletni strani gosti obrazce. Ta gostitelj nima dostopa do katerihkoli osebnih informacij, ki jih
posredujete na naši spletni strani.
Naredili smo notranje pravilnike za brisanje podatkov uporabnikov po njihovem prenehanju uporabe
naročnine na naše novice. Osebni podatki, katerih rok hrambe je potekel ali katerih namen uporabe je
bil dosežen, so uničeni, blokirani ali brezimni.

Od nas lahko zahtevate, da vaših osebnih podatkov ne obdelujemo za določen namen ali pa da
posredujemo te podatke ob vzpostavi kontakta na privacypolic@suncontract.org. Upoštevajte pa, da
boste odgovorni za morebitne pristojbine ali stroške, ki bodo nastali v času umika vaše privolitve za
obdelavo vaših osebnih podatkov.
Spletne strani tretjih oseb
Naša spletna stran lahko včasih vsebuje povezave do drugih spletnih strani tretjih oseb. Če sledite tem
povezavam, prosimo, upoštevajte, da imajo te spletne strani svoje pravilnike zasebnosti (tu se vključuje
začetne spletne strani drugih SunContractovih produktov in storitev; to je vse ostalo razen
SunContract Platforma) in mi ne prevzemamo nobene odgovornosti za njihove pravilnike. Prosimo, da
pregledate njihove pravilnike zasebnosti, preden posredujete kakršnekoli osebne podatke na njihovih
spletnih straneh.
Varovanje vaših podatkov
Podatki, ki jih pridobimo, so shranjeni v oblaku, ki je lociran znotraj Evropskega gospodarskega
prostora (»EEA«).
Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe, da zagotovimo varno obdelavo vaših podatkov, ki se skladajo z
našim Pravilnikom zasebnosti. Notranja komunikacija med našimi strežniki (npr. Med aplikacijskim
strežnikom in bazo podatkov) se obdeluje prek varne vtičnice (»SSL«), da se zagotovi šifriranje AE‐256.
Vse informacije med našimi strežniki in vašim brskalnikom se upravlja prek SSL (do 256‐bitnega
šifriranja, odvisno od vašega brskalnika), ki zagotavlja industrijsko standardno raven zaščite podatkov
v prehodu. Vedno se prepričajte, ali lahko vaš brskalnik potrdi certifikat spletne strani. Vsi šifrirani
podatki so podpisani s kodo za preverjanje pristnosti sporočil (MAC), tako da osnovne vrednosti ni
mogoče spremeniti, ko je ta enkrat šifrirana. Čeprav se bomo potrudili, da po najboljših močeh
zaščitimo vaše podatke, na žalost prenos informacij preko interneta ni popolnoma varen in vam zato
ne moremo jamčiti za stoodstotno varnost prenosa vaših podatkov na naši spletni strani. Ko bomo
enkrat prejeli vaše podatke, bomo uporabili stroge postopke in varnostne ukrepe, ki bodo onemogočili
nepooblaščenim osebam dostop do vaših podatkov.
Pripomoček družbenih omrežij
Naša spletna stran lahko vključuje funkcije družabnih omrežij, kot so gumb Facebook in pripomočki,
kot je deli gumb ali pa interaktivni mini programi, ki se izvajajo na naši spletni strani. Te funkcije zbirajo
vaš IP naslov, katero stran ste obiskali na naši spletni strani in lahko nastavite piškotek, ki bo omogočil
pravilno delovanje funkcije. Funkcije družabnih omrežij in pripomočke gosti ali tretja oseba ali pa
neposredno naša spletna stran. Vašo interakcijo s temi funkcijami ureja pravilnik zasebnosti podjetja,
ki jih zagotavlja. Vaša dejanja o dostopnosti so podrobno opisana v splošnih pogojih podjetja. V takem
primeru poskusa vpisa bodo potrebni naslednji podatki (torej e‐mail, povezan z vašim
Facebook/Google/LinkedIn
in
ostalimi
podobnimi
ponudniki)
preneseni
iz
vašega
Facebook/Google/LinkedIn profila na platformo SunContract. Prav tako so/bodo določeni podatki lahko
prenešeni iz platforme SunContract na vaš Facebook/Google/LinkedIn profil.
Ko obiščite eno od naših spletnih strani z ustreznim vtičnikom, spletni brskalnik vzpostavi neposredno
povezavo s strežniki Facebooka, kar se zgodi tudi, če niste uporabnik Facebooka. Vsebina vtičnika je
dostavljena iz Facebooka neposredno v spletni brskalnik, ki je vdelana na spletno stran. SunContract
nima vpliva na obseg količine podatkov, ki jih zbira Facebook. V vsakem primeru lahko Facebook zbira
informacije, da ste obiskali spletno stran preko SunContracta. Za uporabnike Facebooka, registrirane
in prijavljene na Facebook, lahko Facebook poveže obisk spletne strani z vašim Facebook računom. Pri
interakciji z vtičniki s klikom na gumb »Všeč mi je« ali ko pustite komentar ali ko na primer delite

ustrezne podatke preko brskalnika na Facebook, ki so tam tudi shranjeni. Če želite preprečiti prenos
teh podatkov, se morate odjaviti z vašega Facebook profila, preden obiščete spletno stran
Suncontracta. Za nadaljnje informacije o obsegu podatkov, ki jih zbira in uporablja Facebook, prosimo,
da pogledate pravilnik zasebnosti Facebooka.
Spremembe pravilnika zasebnosti in kontaktne informacije
Obstaja verjetnost, da bomo v prihodnosti ta pravilnik zasebnosti spreminjali. Če bomo to storili, boste
o tem obveščeni ob prvem obisku spletne strani po spremembi. Če želite ostati informirani o Pravilniku
zasebnosti, lahko to stran večkrat obiščete.
Če imate kakršnakoli vprašanja, dvome ali predloge v zvezi z našim Pravilnikom zasebnosti ali z našimi
praksami glede zasebnosti, nas lahko kontaktirate na privacypolicy@suncontract.org.
Preko privacypolicy@suncontract.org lahko kontaktirate našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov,
če imate kakršnokoli vprašanje glede vaših pravic ali če mislite, da nam je nekdo posredoval vaše
osebne informacije in jih želite odstraniti iz naše baze podatkov.
Datum zadnje revizije: 31. december, 2020

