01.6 POLITIKA ZASEBNOSTI
Uporaba osebnih podatkov
Vaše osebne podatke uporabljamo za upravljanje trgovskega računa in za zagotavljanje naših
storitev. Določene podatke delimo z bankami ali s službami za preverjanje identitete in s kreditnimi
referenčnimi agencijami kot del običajnega poslovanja, da bi identificirali in preverili uporabnike ter
omejili našo in vašo izpostavljenost goljufijam in drugim kriminalnim dejavnostim ter upravljali našim
finančno tveganje. Z uporabo naših storitev se izrecno strinjate z delitvijo vaših osebnih podatkov v
namene preprečevanje zlorab, goljufij in kriminalnih dejavnosti.
Varnost informacij
Vaši osebni podatki bodo ostali zasebni in zaupni. Nikoli ne bomo prodajali, delili, zamenjali ali
kakorkoli delili vaše osebne podatke s katero koli drugim podjetjem ali institucijo. Vsi zbrani podatki
so samo za našo notranjo uporabo. Lahko vam pošljemo informacije o posebnih ponudbah, novicah
ali izobraževalnih člankih. Če tega ne želite prejeti, bomo z vsakim e-poštnim sporočilom, ki smo ga
poslali, vključili možnost odjave. Nekatere naše spletne strani uporabljajo piškotke in druge
tehnologije za sledenje. Vendar ne hranimo nobenih osebnih podatkov s piškotki, prav tako ne z
drugimi mehanizmi za sledenje. Da bi zagotovili zaupnost in varnost podatkov, ki ste nam jih
posredovali z našimi obrazci, imamo fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe v skladu z
zakonskimi predpisi, ki ščitijo vaše osebne podatke.
Da bi zagotovili zaupnost in varnost podatkov, ki ste nam jih posredovali z našim prijavnim
obrazcem, imamo fizične, elektronske in postopkovne zaščitne ukrepe v skladu z zakonskimi predpisi,
ki ščitijo vaše osebne podatke.
Uporaba vaših osebnih podatkov, predloženih na druge spletne strani
Nismo odgovorni za pravilnike o zasebnosti drugih spletnih strani, tudi če ste dostopali prek povezav
na naši spletni strani. Če imate težave ali vprašanja na takšni spletni strani priporočamo, da se
obrnete na lastnika ali operaterja te spletne strani.
Vaše soglasje
Če nam pošljete kakršne koli osebne podatke, se strinjate z uporabo vaših podatkov, kot je določeno
v tem pravilniku. Pridržujemo si pravico do spremembe pravilnika o zasebnosti, ki jo ob vsakokratni
spremembi objavljamo na tej spletni strani. V kolikor bomo vaše podatke morali obdelovati za nov
namen, vas bomo zaprosili za dodatno soglasje.
Nadaljnje informacije
Če želite dodatne informacije o varstvu podatkov in zasebnosti ali o kakršnih koli zahtevah v zvezi z
vašimi osebnimi podatki, nam pišite na:
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