Politika varovanja zasebnosti
Uvod
PodjetjeDružba Fellowes Brands (»podjetje« ali »mi«) spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da jo bo varovaloa z našim
spoštovanjem z upoštevanjem tega pravilnika.
Ta pravilnik opisuje vrsteo informacij, ki jih lahko zberemo od vas ali ki jih lahko zagotovite, ko obiščete spletna mesta
Ffellowes.com, optrix.com, exolens.com, bankersbox.com, bodyglovemobile.com (naše "»spletno mesto"«), in naše
prakse za zbiranje, uporabo, vzdrževanje, zaščito in razkrivanje teh informacij.
Podatki, ki jih zbiramoTa pravilnik velja za podatke, ki jih zbiramo:
•
•
•

Tnaa spletnatej spletni strani,
Vv e-pošti, besedilu in drugih elektronskih sporočilih med vami in to spletno stranjo,
Kkoadar komunicirateste v stiki z našimi oglaševanjem si in aplikacijami na spletnih mestih in v storitvah tretjih
oseb, če te aplikacije ali oglaševanje si vključujejo povezave do tega pravilnika.

Podatki, ki jih zbiramoTa pravilnik velja za podatke, ki jih zbiramo:
•

nas brez povezave ali na kakršen koli drug način, vključno na kateri koli drugi spletni strani, ki jo upravlja Ddružba
ali katera koli tretja oseba (vključno z našimi povezanimipovezanimi družbami in hčerinskimi družbami); ali
katera koli tretja oseba (vključno z našimi podružnicamipovezanimi družbami in hčerinskimi družbami), vključno s
katero koli aplikacijo ali vsebino (vključno z oglaševanjem), ki je lahko povezana ali dostopna s spletnega mesta
ali na njem

Prosimo, da natančno preberete naslednjo izjavo o varstvu osebnih podatkov, da boste razumeli naša stališča in prakse
glede vaših osebnih podatkov in kako bomo ravnali z vašimi osebnimi podatki.Pozorno preberite ta pravilnik, da boste
razumeli naše pravilnike in prakse glede svojih informacij in kako jih bomo obravnavali. Če se ne strinjate z našimi
politikami in praksami, je vaša izbira, da ne uporabljate naše spletne strani. Z vnosom tega spletnega mesta se strinjate z
našim pravilnikom o zasebnostiČe dostopate do tega spletnega mesta ali ga uporabljate, se strinjate s tem pravilnikom o
zasebnosti. Ta pravilnik se lahko občasno spremeni (glejte razdelek Spremembe našega pravilnika o zasebnosti). Vaša
nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po spremembah se šteje za sprejemanje teh sprememb, zato redno preverjajte,
ali je bil pravilnik redno preverjajte pravilnik za posodobljenposodobitve.

Otroci, mlajši od 13 let
Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 13 let. Nihče, mlajši od 13 let, spletni strani ne sme zagotoviti
nobenih informacij na spletni strani. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 13 let, ne zbiramo zavestnoz vedenjem. Če ste
mlajši od 13 let, se ne registrirajte na spletnem mestu, ne opravljajte nakupov prek spletnega mesta, ne uporabljajte
nobenih interaktivnih funkcij ali javnih funkcij komentiranja arjev tega spletnega mesta ali in nam posredujte kakršneih koli
informacije o sebi, vključno z vašim imenom, naslovom, telefonsko številko, e-poštnim naslovom ali katerim koli drugim
prikaznim imenom zaslona ali uporabniškim imenom, ki ga lahko uporabite. Če izvemo, da smo od otroka, mlajšega od 13
let, zbrali ali prejeli osebne podatke brez preverjanja soglasja staršev, bomo te podatke izbrisali. Če menite, da imamo
kakršne koli informacije od otroka ali o otroku, ki je mlajšem i od 13 let, nas kontaktirajte na nam pišite na
privacy@fellowes.com.

Informacije, ki jih zbiramo o vas, in kako jih zbiramo
Zbiramo več vrst informacij od uporabnikov in o uporabnikih naše spletne strani, vključno z informacijami:

•
•
•

s katerimi vas lahko osebno identificiramo, kot so ime, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka, IP naslov, kateri koli drug identifikator, s katerim vas lahko stopimo v stik z vami lahko kontaktiramo prek spleta ali
brez povezave osebno ("»osebni podatki"«);
ki se nanašajo na vas, vendar vas posamično ne identificirajo, kot je na primer zgodovina nakupaov izdelka; in/ali
vaši internetni povezavi, opremi, ki jo uporabljate za dostop do naše spletne strani, in podrobnosti o uporabi.

Zbiramo te podatke:
•
•
•

Neposredno od vas, ko nam gajih posredujetedaste.
Samodejno, krmarite ko ste po na spletnem mestu. Samodejno zbrane informacije lahko vključujejo
podrobnosti o uporabi, naslove IP in informacije, zbrane s piškotki, spletnimi svetilniki in drugimi
tehnologijami za sledenje.
Od tretjih oseb, na primer naših poslovnih partnerjev.

Informacije, ki nam jih posredujetedaste. Informacije, ki jih zbiramo na naši spletni strani ali prek nje, lahko vključujejo:
•

•
•
•
•

Informacije, ki jih posredujetedaste z izpolnjevanjem obrazcev na naši spletni strani. To vključuje informacije,
zagotovljenedane ob registraciji izdelkov, zagotavljanje oddajanju pregledov izdelkov in zahtevo za pomoč
strankam. Prav tako vas lahko prosimo za informacije, koo se prijavite na tekmovanje ali promocijo, ki jo
sponzoriramo mi, in ko prijavite težavo z našim spletnim mestom,.
Zapisi in kopije vaše korespondence (vključno z e-poštnimi naslovi), če nas kontaktiratestopite v stik z nami.
Vaši odgovori na anketene vprašalnike, ki jih lahko kadar vas prosimo, da jih izpolnite za raziskovalne namene.
Podrobnosti o transakcijah, ki jih izvajate prek naše spletne strani, in o izpolnjevanju vaših naročil. Morda boste
morali zagotoviti finančne informacije pred oddajo naročila prekna našei spletnei strani.
Vaše iskalne poizvedbe na spletnem mestu.

Prav tako lahko posredujetedaste informacije, ki bodo objavljene ali prikazane (v nadaljevanju: »objavljene«) na javnih
površinahdelih spletnega mesta, ali jih posredujetesporočimo drugim uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam
(skupaj »Pprispevki uporabnikov«). Vaši prispevki uporabnikov se knjižijoobjavljajo in prenašajo drugim na lastno
odgovornost. Čeprav omejujemo dostop do nekaterih strani, se zavedajte, da noben varnostni ukrep ni popoln ali
nepremagljivostljiv. Poleg tega ne moremo nadzorovati dejanj drugih uporabnikov spletnega mesta, s katerimi se lahko
odločite za skupno rabodeljenje svojih prispevkov uporabnikov. Zato ne moremo zagotavljati in ne zagotavljamo, da
nepooblaščene osebe ne bodo videle vaših prispevkov uporabnikov.
Informacije, ki jih zbiramo z avtomatskimi tehnologijami zbiranja podatkov. Ko krmarite po našem spletnem mestu in
komunicirate z njim, lahko za zbiranje določenih informacij o vaši opremi, ukrepih dejanjih med brskanjembrskanja in
vzorcih uporabljamo tehnologije samodejnega zbiranja podatkov, vključno kar vključujez:
•
•

Ppodrobnosti o vaših obiskih našega spletnega mesta, vključno s podatki o prometu, lokacijskimi podatki,
dnevniki in drugimi komunikacijskimi podatki ter viri, do katerih ki jih dostopate in jih uporabljate na spletnem
mestu:;
Iinformacije o računalniku in internetni povezavi, vključno z informacijami o vašeim IP -naslovomu, operacijskiem
sistemomu in vrstoi brskalnika;.

PoPdodatki, ki jih zbiramo samodejno, so statistični podatki in ne/morda vključujejo osebnih podatkov, lahko pa jih
vzdržujemo ali povežemo z osebnimi podatki, ki jih zbiramo na druge načine ali prejemamo od tretjih oseb. To nam
Ppomaga nam izboljšati našo spletno stran in zagotoviti boljšo in bolj prilagojeno storitev, vključno s tem, da nam
omogoča, da:
•
•
•
•

Oocenaiti velikosti občinstva in vzorcev uporabe;
Sshranitei informacije o vaših željah, kiar nam omogočajo, da prilagodimo našo spletno stran glede na vašee
individualneosebno interesezanimanje;
Ppospešite ohitriti vaše iskanjelne poizvedbe;
Pprepoznajte seti, kodaj se vrnete na našo spletno stran.;

Tehnologije, ki jih uporabljamo za to samodejno zbiranje podatkov, lahko vključujejo:
•

PpPiškotkie (ali piškotkie brskalnika) -– Ppiškotek je majhna datoteka, ki se nahaja na trdem disku se shrani v
vaš računalnikvašega računalnika. Piškotke brskalnika lahko zavrnete z aktiviranjem ustrezne nastavitve v
brskalniku. Če pa izberete toakšno nastavitev, morda ne boste mogli dostopati do določenih delov našega
spletnega mesta. Če nastavitev brskalnika niste prilagodili tako, da bo zavrnil piškotke, bo naš sistem izdalposlal
piškotke, ko boste brskalnik usmerili na našo spletno stran.

•

•

Piškotkie Flash -– Nnekatere funkcije našega spletnega mesta lahko uporabljajo lokalneo shranjene predmete
(ali piškotke Flash) za zbiranje in shranjevanje informacij o vaših nastavitvah in navigaciji do našega spletnega
mesta, odz njega in na našem spletnem mestunjem. Piškotkov Flash ne upravljajo iste nastavitve brskalnika,
kot se uporabljajo za piškotke brskalnika. Za informacije o upravljanju zasebnosti in varnostnih nastavitvah za
piškotke Flash glejte razdelek Izbirniki o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.
Spletnie znaki svetilnike -– strani našega spletnega mesta in naših e-poštnih sporočil lahko vsebujejo majhne
elektronske datoteke, znane kot spletni znakisvetilniki (imenovani tudi jasniprosojni gifi, pikselne oznake
slikovne pike in gifi z eno slikovno pikoenojni gifi), ki podjetju omogočajo, da na primer šteje uporabnike, ki so
obiskali te strani ali odprli e-poštno sporočilo, in za druge povezane statistične podatke o spletnem mestu (na
primer, beleženje priljubljenosti določene vsebine spletnega mesta in preverjanje celovitosti sistema in
strežnika).

Osebnih podatkov ne zbiramo samodejno, lahko pa jih povežemo z osebnimi podatki o vas, ki jih zbiramo iz drugih virov
ali nam jih posredujetesporočite.

Uporaba piškotkov in drugih tehnologij za sledenje s
strani tretjih oseb
Nekatere vsebine ali aplikacije, vključno z oglasi, na spletni strani, strežejo tretje osebe, vključno z oglaševalci, oglasnimi
omrežji in strežniki, ponudniki vsebin in ponudniki aplikacij. Te tretje osebe lahko uporabljajo piškotke (same ali v
povezavi s spletnimi svetilniki ali drugimi tehnologijami za sledenje) za zbiranje informacij o vas, ko uporabljate našo
spletno stran. Podatki, ki jih zbirajo, so lahko povezani z vašimi osebnimi podatki ali pa zbirajo podatke, vključno z
osebnimi podatki, o vaših spletnih dejavnostih skozi čas in na različnih spletnih mestih in drugih spletnih storitvah. Te
informacije lahko uporabijo, da vam zagotovijo oglaševanje (vedenjsko) ali drugo ciljno vsebino, ki temelji na zanimanju.
Teh tehnologij sledenja tretjih oseb in načina njihove uporabe ne nadziramo. Če imate kakršna koli vprašanja o oglasu ali
drugi ciljani vsebini, se obrnite neposredno na odgovornega ponudnika. Za informacije o upravljanju zasebnosti in
varnostnih nastavitvah za piškotke Flash glejte razdelek Izbirniki o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.Za
informacije o tem, kako lahko od mnogih ponudnikov izključite prejemanje ciljnega oglaševanja, glejte razdelek Odločitve
o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.

Kako uporabljamo vaše podatke
Uporabljamo podatke, ki jih zbiramo o vas ali ki nam jih posredujetedaste, vključno z vsemis katerimi koli osebnimi
podatki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pda predstavitev mo naše spletneo strani in njeneo vsebineo;
Zda zaagotavljanje ovimo informacije, izdelkove ali storitevve, ki jih zahtevate od nas;
Ida izpolnitimo kateri koli drug namen, za katerega gajih zagotavljatedaste;
Zda zagotavljanjemo obvestila o garancijah za vaše izdelke, vključno z obvestili o poteku in obnovitvi;
Ida izpolniti mo svoje naše obveznosti in uveljavitimo svoje naše pravice, ki izhajajo iz vseh pogodb, sklenjenih
med vami in nami, vključno za obračun in izterjavo;
Oda vas obvestiti vas mo o spremembah na naši spletni strani ali kakršnihkaterih koli izdelkih ali storitvah, ki jih
ponujamo ali zagotavljamo, čeprav;
Oda vam omogočiti vam mo sodelovanje v interaktivnih funkcijah na naši spletni strani;
Na in na kakršen koli drug način, ki ga lahko opišemo, kdaj kadar posredujete sporočite informacije;
Za kakršen koli drug namen z vašim soglasjemza kateri koli drug namen z vašim dovoljenjem;.

Vaše podatke lahko uporabimo tudi za stik z vami o blagu in storitvah, ki je naše ali last naših lastnih in tretjih oseb, ki
vas lahko zanimajojo. Če ne želite, da na ta način uporabljamo vaše podatke, označite ustrezno polje, ki se nahaja na
obrazcu, nas katereim zbiramo vaše podatke (obrazec za naročilo/obrazec za registracijo), ali prilagodite svoje
uporabniške nastavitve v profilu vašegasvojega računa. Za informacije o upravljanju zasebnosti in varnostnih nastavitvah
za piškotke Flash glejte razdelek Izbirniki o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.Za več informacij si
oglejte razdelek Izbire o tem, kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.
Informacije, ki smo jih zbrali od vas, lahko uporabimo za prikaz oglasov ciljni publiki našihsvojih oglaševalcev. Čeprav
vaših osebnih podatkov ne razkrivamo v te namene brez vašega soglasja, lahko oglaševalec, če kliknete oglas ali kako
drugače komunicirate z oglasom, domneva, da izpolnjujete njegova ciljna merila.

Razkritje vaših podatkov
Brez omejitev Llahko razkrijemo agregirane informacije o našihsvojih uporabnikih in informacije, ki ne identificirajo
nobenega posameznika, brez omejitev.
Osebne podatke, ki jih zbiramo ali posredujemo, lahko razkrijemo, kot je opisano v tem pravilniku o zasebnosti:
•
•
•
•

•

•
•
•

Našim hčerinskim družbam in povezanim družbam;
Iizvajalcem, ponudnikom storitev in drugim tretjim osebam, ki jih uporabljamo za podporo našega poslovanjau in
jih zavezujejo pogodbene obveznosti, da osebne podatke hranimo kot zaupne in jih uporabljamo samo za
namene, za katere jih razkrivamo;
Ida izpolnitimo kateri koli drug namen, za katerega gajih zagotavljatedaste;
Kkupcu ali drugemu nasledniku v primeru združitve, odsvojitve, prestrukturiranja, reorganizacije, prenehanja ali
druge prodaje ali prenosa nekaterih ali vseh sredstev družbe Fellowes, bodisi kot delujoči posel ali kot del
stečajnega postopka, likvidacije ali podobnega postopka, v katerem so osebni podatki, ki jih družba Fellowes
hrani o naših uporabnikih spletnega mesta, med prenesenimi sredstvi;
Ttretjim osebam, da vam tržijo svoje izdelke ali storitve, če ste se strinjali s temi razkritji.;. Izvajalcem,
ponudnikom storitev in drugim tretjim osebam, ki jih uporabljamo za podporo poslovanju in jih zavezujejo
pogodbene obveznosti, da osebne podatke hranimo kot zaupne in jih uporabljamo samo za namene, za katere
jih razkrivamoPogodbeno od teh tretjih oseb zahtevamo, da osebne podatke varujejo kot zaupne in jih
uporabljajo samo za namene, za katere jih razkrijemo.; Za več informacij si oglejte razdelek Izbire o tem, kako
uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.
Da izpolnimo kateri koli drug namen, za katerega jih daste; Nna primer, če nam daste e-poštni naslov za
uporabo funkcije »e-pošta prijatelju« na naši spletni strani, bomo vsebino tega e-poštnega naslovasporočila in
vašega e-poštnega naslova posredovali prejemnikom.
In na kakršen koli drug način, ki ga opišemo, kadar sporočite informacije;Za kakršen koli drug namen, ki ga
razkrijemo, ko posredujete informacije.
Z vašim soglasjem

Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi:
•
•
•

da Upoštevanje zadostimo vsehm sodnihm odločbam, zakonovm ali pravnihm postopkovm, vključno z
odgovorom na vse vladne ali regulativne zahteve;
Uda uveljavitimo ali uporabljatimo naše svoje pogoje uporabe ali prodajne pogoje in druge sporazume, vključno
za namene obračuna in izterjave.;
Čče menimo, da je razkritje potrebno ali primerno za zaščito pravic, lastnine ali varnosti sodelavcev, naših
strank ali drugih.; Tto vključuje izmenjavo informacij z drugimi podjetji in organizacijami za namene zaščiteto
pred goljufijami in zmanjševanjae kreditnega tveganja.

Za več informacij si oglejte razdelek Izbire o tem, kako
uporabljamo in razkrivamo vaše podatke.Izbire o tem,
kako uporabljamo in razkrivamo vaše podatke
Informacije, ki nam jih daste.Prizadevamo si, da vam zagotovimo izbiro glede osebnih podatkov, ki nam jih daste.
Ustvarili smo mehanizme, ki vam zagotavljajo naslednji nadzor nad vašimisvojimi podatki:
•

•

Tehnologije za sledenje in oglaševanje -– brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse ali nekatere piškotke
brskalnika ali vas opozori, ko se piškotki pošiljajo. Če želite izvedeti, kako lahko upravljate nastavitve piškotkov
Flash, obiščite stran Nastavitve predvajalnika Flash na spletnem mestu Adobe. Če onemogočite ali zavrnete
piškotke, upoštevajte, da so nekateri deli tega spletnega mesta morda nedostopni ali ne delujejo pravilno.
Če ne želite, da na ta način uporabljamo vaše podatke, označite ustrezno polje na obrazcu, s katerim
zbiramo vaše podatke (obrazec za naročilo/obrazec za registracijo), ali prilagodite svoje uporabniške nastavitve
v profilu svojega računa.Razkritje vaših podatkov za oglaševanje tretjih oseb – če ne želite, da vaše osebne
podatke delimo z nepovezanimi ali nepovezanimi tretjimi osebami za promocijske namene, lahko to zavrnete
tako, da označite ustrezno polje na obrazcu, na katerem zbiramo vaše podatke (obrazec za naročilo/obrazec za
registracijo). Prav tako se lahko vedno odjavite tako, da se prijavite na spletno stran in prilagodite uporabniške

•

•

nastavitve v profilu svojega računa tako, da označiteobkljukate ali odkljukate ustrezna polja ali nam pošljete epoštno sporočilo z navedbo vaše zahteve na cs-uk@fellowes.com.
Prav tako se lahko vedno odjavite tako, da se prijavite na spletno stran in prilagodite uporabniške nastavitve
v profilu svojega računa tako, da obkljukate ali odkljukate ustrezna polja ali nam pošljete e-poštno sporočilo z
navedbo vaše zahteve na cs-uk@fellowes.com.Promocijske ponudbe podjetja – če ne želite, da podjetje
uporablja za promocijo lastnih izdelkov ali storitev ali storitev tretjih vašega e-poštnega naslova/kontaktnih
podatkov, se lahko odjavite tako, da označite ustrezno polje na obrazcu, s katerim zbiramo vaše podatke
(obrazec za naročilo/obrazec za registracijo), ali se odjavite od prejemanja, ali se prijavite na spletno stran in
prilagodite svoje uporabniške nastavitve v profilu računa tako, da obkljukate ali odkljukate ustrezna polja ali nam
pošljete e-poštno sporočilo z navedbo svoje zahteve na cs-uk@fellowes.com. Če smo vam poslali promocijsko
e-poštno sporočilo, nam lahko pošljete povratno e-poštno sporočilonanj odgovorite, v katerem in zahtevate, da
vas izločimo iz m v prihodnje ne pošiljamo več e-poštnih sporočil.prihodnjih distribucij e-pošte. Toa
odstopanjeodjava ne velja za informacije, ki jih je podjetje dobilo zaradi nakupa izdelka, registracije garancije,
izkušenj pri servisiranju izdelka ali drugih transakcij.
Razkritje vaših podatkov za oglaševanje tretjih oseb – če ne želite, da vaše osebne podatke delimo z
nepovezanimi ali nepovezanimi tretjimi osebami za promocijske namene, lahko to zavrnete tako, da označite
ustrezno polje na obrazcu, na katerem zbiramo vaše podatke (obrazec za naročilo/obrazec za
registracijo).Ciljano oglaševanje – če ne želite, da uporabljamo informacije, ki jih zbiramo ali ki nam jih daste za
dostavo oglasov v skladu s ciljnimi željami naših oglaševalcev, se lahko odjavite tako, da označite ustrezno
polje na obrazcu za zbiranje podatkov (obrazec za naročilo/obrazec za prijavo). Prav tako se lahko vedno
odjavite tako, da se prijavite na spletno stran in prilagodite uporabniške nastavitve v profilu svojega računa tako,
da obkljukate ali odkljukate ustrezna polja ali nam pošljete e-poštno sporočilo z navedbo vaše zahteve na csuk@fellowes.com.Nastavitve oglaševanja uporabnikov v profilu računa lahko vedno prilagodite tako, da
obkljukate ali odkljukate ustrezna polja ali nam pošljete e-poštno sporočilo z navedbo svoje zahteve na csuk@fellowes.com. Če želite to možnost izključiti, morate imeti nastavljen brskalnik za sprejemanje piškotkov
brskalnika.

Ne nadzorujemo zbiranja ali uporabe vaših podatkov s strani tretjih oseb za oglaševanje na podlagi interesov. Vendar pa
vam te tretje osebe lahko zagotovijo načine, da se odločite, da vašihsvojih podatkov ne boste dovolili zbiralti ali
uporabljalti na ta način. Na spletni strani NAI lahko zavrnete prejemanje ciljanih oglasov s strani članov pobude za
oglaševanje v omrežjuNetwork Advertising Initiative (»NAI«).

Dostop, popravekljanjespreminjanje in brisanje vaših
podatkov
Osebne podatke lahko pregledate in spremenite tako, da se prijavite na spletno stran in obiščete stran svojega profila
računa. Prav tako lahko zahtevate kopije podatkov, ki smo jih zbrali v zvezi z vamio vas, zahtevate, da se popravijo
morebitne nepravilnosti, in zahtevate, da se ti podatki izbrišejo. Ko boste vložili takšno zahtevo, bomo
uravnotežiliuskladili vaše pravne in zasebne pravice z našimi pravnimi obveznostmi za ohranjanje informacij.
Izpolnjene obrazce za zahtevo po podatkih je treba poslati na privacy@fellowes.com. V skladu s Splošnimio predpisi
uredbo o varstvu podatkovEU o varstvu podatkov, ki je začnejo ela veljati maja 2018, imajo rezidenti EU določene
pravice v zvezi s podatki, ki jih zbere družba.
Če s spletnega mesta izbrišete svoje prispevke uporabnikov, lahko kopije prispevkov uporabnikov ostanejo vidne v
predpomnjenih in arhiviranih straneh ali pa so jih kopirali ali shranili drugi uporabniki spletnega mesta. Ustrezen dostop in
uporabo informacij, ki so na voljo na spletni strani, vključno s prispevki uporabnikov, urejajo naši pogoji uporabe.

Varnost podatkov
Uvedli smo ukrepe, namenjene varovanju vaših osebnih podatkov pred nenamerno izgubo in nepooblaščenim dostopom,
uporabo, spreminjanjem in razkritjem. Informacije, ki nam jih daste.Vse informacije, ki nam jih daste, so shranjene v
naših varnih strežnikih za požarnimi zidovi. Vse plačilne transakcije bodo šifrirane s tehnologijo SSL.
Varnost in varnostvarovanje vaših podatkov sta odvisni tudi od vas. Kjer smo vam dali (ali kjer ste izbrali) geslo za
dostop do določenih delov naše spletne strani, ste odgovorni za varovanje zaupnosti tega gesla. Prosimo vas, da gesla
ne delite z nikomer. Pozivamo vas, da bodite ste previdni pri posredovanju dajanju informacij vna javnih prostorih mestih
spletne strani, kot so oglasne deske razpravljalnice in pregledi izdelkov. Informacije, ki jih delite na javnih površinahdelih,
si lahko ogleda vsak uporabnik spletnega mesta.

Žal prenos informacij prek interneta ni popolnoma varen. Čeprav se trudimo po najboljših močeh zaščititi vaše osebne
podatke, ne moremo zagotoviti varnosti vaših osebnih podatkov, ki se posredujejo so poslani na našo spletno stran.
Vsako posredovanjedajanje osebnih podatkov je izvedeno na lastno odgovornost. Nismo odgovorni za izogibanje
kakršnim koli nastavitvam zasebnosti ali varnostnim ukrepom na spletni strani.

Ta pravilnik se lahko občasno spremeni
Naše pravilnik načelo je, da vse spremembe našegasvojega pravilnika o zasebnosti objavimo na tej strani z obvestilom
na domači strani spletnega mesta, da je bil pravilnik o zasebnosti posodobljen na domači strani spletnega mesta. Če
bomo bistveno spremenili način ravnanja z osebnimi podatki naših svojih uporabnikov, vas bomo o tem obvestili z
obvestilom na domači strani spletne strani. Datum zadnje revizije pravilnika o zasebnosti je naveden na vrhu strani.
Odgovorni ste za zagotavljanjeto, da imamo vaš posodobljen, aktiven in izročljivdelujoč e-poštni naslov za vas, ter za
redno obiskovanje naše spletne strani in tega pravilnika o zasebnosti, da preverite morebitne spremembe.

Kontaktne iInformacije za stik
Če želite postaviti kaj vprašanjati ali komentirati o tema pravilniku o zasebnosti in našihe praksahe glede zasebnosti, nas
kontaktirajte stopite v stik z namina:
Fellowes Hungary
1044 Budapest, Óradna u. 4.
Telefón: +36 1 55 00 177
E-mail: info@fellowes.si

