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PRAVIILNIK O ZASEBNOS
Z
STI
Prosimoo, da natančno prebereete in upošštevate Prav
vilnik o zassebnosti, kii vsebuje prravila in
določbee o varovanjju zasebnossti in osebniih podatkov
v, ki se zbirrajo za potreebe projekta Active
Koper, s strani Splletni Agent, Matej Bevvc s.p. (v naadaljevanju: spletni skrrbnik), pod
djetja Go
Active dd.o.o. (v naadaljevanju:: organizattor) in Mesttne občine Koper
K
(v na
nadaljevanju
u: MOK)
(ko se pposamezna vsebina
v
na predmetnem
p
m pravilniku
u nanaša naa vse tri orgganizacije isstočasno,
se za vsse tri v nadaaljevanju up
porablja enooten izraz: IZVAJALC
I
I ACTIVE KOPER). Pravila
P
o
zasebnoosti se nanaššajo na vse produkte, sstoritve in spletne
s
stran
ni, ki jih ponnujajo IZVA
AJALCI
ACTIVE KOPER za potrebe izvajanja pprojekta Acctive Koper.. S sprejem
manjem Prav
vilnika o
zasebnoosti, kot tuddi z rezervaacijo storiteev, ki se po
onujajo v okviru
o
projeekta Activee Koper,
osebno privolite v to, da se sm
mejo zbiratii vaše osebn
ne informaccije ter poda
datki, ki se jih lahko
obdela ali posreduuje tretjim osebam
o
podd pogoji naavedenimi v tem praviilniku. IZVA
AJALCI
ACTIVE KOPER si kadarkolli pridružujeejo pravico
o do spremeemb Pravilnnika o zaseb
bnosti in
uporabi piškotkov brez vnaprrejšnjega obbvestila, z namenom usklajevanjja z zakono
odajnimi
zahtevaami, aktualnnimi pravilniiki ter sprem
membami sttoritev, prod
duktov, ki jiih ponujajo
o.
1. Sploššno
IZVAJA
ALCI ACT
TIVE KOPE
ER zbirajo podatke, da
d lahko vsem
v
uporaabnikom zaagotovijo
boljše sstoritve, ki so vezane na izvajannje projektaa Active Ko
oper in druugih storitev
v, ki jih
ponujajoo IZVAJAL
LCI ACTIV
VE KOPER
R. IZVAJAL
LCI ACTIV
VE KOPER
R se zavezu
ujejo, da
bodo vaarovali in sppoštovali zaaupnost oseebnih podattkov in zaseebnost uporrabnikov, zaato bodo
storili vvse potrebnno, da jih zaščitijo
z
prred kakršniimikoli kršiitvami in zzlorabami. Osebni
podatki so občutljivve narave, zato
z jih boddo IZVAJA
ALCI ACTIV
VE KOPER
R varovali sk
kladno z
Zakonom o varstvuu osebnih podatkov in ostalimi preedpisi, ki see nanašajo nna ravnanjee z njimi.
Zbrane osebne poodatke bod
do IZVAJA
ALCI ACT
TIVE KOP
PER uporabbljali izklju
učno za
opravljaanje storiteev, ki jih slednji
s
ponnujajo v ok
kviru projek
kta Active Koper in tudi za
obveščaanje, trženjee drugih pro
oduktov IZV
VAJALCEV
V ACTIVE KOPER.
K
S sprejeemanjem Prravilnika o zasebnosti
z
uuporabniki storitev IZV
VAJALCEV
V ACTIVE KOPER
potrjujej
ejo seznanittev, da lahk
ko kadarkolli pisno prii enem ali vseh IZVA
AJALCIH ACTIVE
A
KOPER
R zahtevajo trajno ali zaačasno prennehanje upo
orabljanja ossebnih podaatkov uporaabnika za
namen opredeljenn v tem pravilniku.
p
Prenehanje obdelavee podatkovv uporabniikov bo
nagovorrjena oseba zagotovila v zakonskeem roku.
2. Podaatke, ki jih zbirajo
z
IZV
VAJALCI A
ACTIVE KO
OPER
Za odprrtje uporabnniškega raču
una in rezervvacijo storittev v okviru
u projekta A
Active Kopeer se
zbira naaslednje poddatke uporab
bnikov:
 ime iin priimek uporabnika,
u
 naslo
ov uporabnika,
 datum
m rojstva upporabnika,
 naslo
ov elektronsske pošte (u
uporabniško ime),
 telefo
onska števillka uporabn
nika,
 sezna
am storitev,, ki jih je up
porabnik rezzerviral/naro
očil/, se jih udeležil terr strošek, ki ga je za
slednnje imel.
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3. Pravilnost podaatkov
IZVAJA
ALCI ACTIIVE KOPER
R niso odgoovorni za prravilnost, po
opolnost in ažurnost po
odatkov,
ki jih vnnesejo uporaabniki.
4. Varn
nost podatk
kov
IZVAJA
ALCI ACT
TIVE KOPE
ER si prizaadevajo, daa podatke, ki jih hrannijo, zaščittijo pred
nepoobllaščenim doostopom ali pred nepoooblaščenim spreminjan
njem, razkriitjem ali uničenjem.
Za ključčne storitve IZVAJALC
CEV ACTIV
VE KOPER
R so podatk
ki zaščiteni s SSL proto
okolom.
5. Izjavva o varovaanju zaupno
osti osebnih
h podatkov
v in zasebnosti uporabbnikov
IZVAJA
ALCI ACTIIVE KOPE
ER so v sklaadu s predp
pisi, ki urejajo varstvoo osebnih po
odatkov,
zavezanni k varovvanju osebn
nih podatkoov uporabn
nikov storiitev IZVAJJALCEV ACTIVE
A
KOPER
R. IZVAJALCI ACTIV
VE KOPER
R ne bodo
o pod nobenim pogojeem, brez izzrecnega
dovoljennja uporabnnika, posred
dovali osebnnih oz. drug
gih podatkov
v uporabnikka tretji oseb
bi oz. ne
bodo om
mogočil trettji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabbnika, razen
n če bi to
od njega zahtevalee državne ob
blasti, če jee taka obvezznost določena v zakonnu, ali v do
obri veri,
da je taako ukrepannje potrebno
o za postoppke pred sodišči ali drugimi državvnimi organ
ni ter za
zaščito in uresniččevanje zak
konitih inteeresov IZV
VAJALCEV ACTIVE KOPER. Izvajalci
I
storitev (predstavnniki organizzacij, ki izvvajajo progrrame v okv
viru projektta Active Koper
K
in
njihovi inštruktorjii) in inform
matorji imajoo dostop do
o uporabniškega imenaa in priimkaa, zaradi
identifikkacije uporaabnikov preed koriščenj em rezervirrane/naročen
ne/plačane storitve.
Vsi osebbni in drugii podatki, kii jih bo uporrabnik posrredoval ob prijavi
p
v upoorabniški raačun, kot
tudi upoorabniški vsebinski
v
po
odatki znotrraj storitev IZVAJALC
CEV ACTIIVE KOPE
ER, bodo
varovanni v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo oseebnih podattkov. IZVA
AJALCEV ACTIVE
A
KOPER
R podatkovv uporabnik
kov ne boddo uporabiili v nameen, ki bi kkakorkoli škodoval
š
uporabnniku ali druggi vpleteni osebi.
o
IZVA
AJALCI AC
CTIVE KOP
PER lahko ppridobljene podatke
v anoniimni sumarrni obliki uporabijo
u
zza namene statističnih
h analiz. Zaaupnost oseebnih in
drugih ppodatkov upporabnikov ne bo kršenna v nobeni obliki.
6. Dodaatna pojasn
nila
Če imatte vprašanjaa, težave ali pripombe gglede Pravillnika zasebn
nosti, nam lahko to spo
oročite
na elekttronski naslov info@acctivekoper.ssi.
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