Pravilnik o zasebnosti
na spletnem mestu

Družba Mercury Processing Services
International kot podjetje za procesiranje

http://www.mercury-processing.com

Obrazci za stik

Edini osebni podatki, ki jih zbiramo na spletu, so
tisti, ki nam jih prostovoljno posredujete. Obrazec

plačilnih kartic, ki uživa ugled tako pri strankah

za stik na našem spletnem mestu omogoča

kot pri kartičnih organizacijah, v celoti

obiskovalcem vzpostavitev stika z nami v primeru

spoštuje vse veljavne zakone o varovanju

vprašanj, zato od vas zahteva vnos imena,

zasebnosti in osebnih podatkov vseh držav, v

priimka in/ali imena podjetja ter naslova e-pošte.

katerih posluje.

Podatke, ki ste nam jih posredovali na obrazcu za

V ta namen smo v družbi Mercury

stik, uporabljamo izključno za vzpostavitev stika z

Processing Services International sprejeli

vami, ko moramo odgovoriti na vaše vprašanje.

pravilnik o zasebnosti na spletnem mestu
(v nadaljevanju: pravilnik), s katerim želimo
izraziti svojo odločnost pri varovanju vaše
zasebnosti. Pravilnik razkriva prakso zbiranja
in posredovanja podatkov za mednarodno
spletno mesto družbe Mercury Processing
Services International.

Ankete

Občasno lahko obiskovalce prosimo, naj izpolnijo
spletno anketo, ki lahko od vas zahteva vnos osebnih
podatkov za stik (kot je naslov e-pošte). Podatke
za stik iz anket uporabljamo za vzpostavitev stika z
obiskovalcem, kadar je to potrebno.

Spletno merjenje in
prilagoditve
Na spletnem mestu družbe
Mercury Processing Services
International uporabljamo
naslednje piškotke, ki pa nam
ne razkrijejo nobenih osebnih
podatkov o vas:

Uporabljamo tehnologije za spletno merjenje in

se uporabljajo za dostop do interneta. Spletni

prilagoditve, kot so piškotki, ki omogočajo boljše

uporabnik lahko tako shranjevanje piškotkov

delovanje spletnega mesta za obiskovalce in nam

v celoti nadzoruje prek nastavitev v svojem

pomagajo bolje razumeti, kako javnost uporablja

brskalniku, kjer lahko omeji shranjevanje

naše spletno mesto.

piškotkov ali jih onemogoči.

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih
večina spletnih mest shranjuje na napravah, ki

01.

Sejni piškotki

Sejni piškotki so začasne besedilne datoteke,

po našem spletnem mestu, lahko pa se

ki potečejo, ko zapustite naše spletno mesto.

uporabljajo tudi za zbiranje statistike o načinu

Uporabljamo jih za zbiranje podatkov v tehnične

uporabe spletnega mesta.

namene, kot je omogočanje boljšega krmarjenja
02.

Trajni piškotki
skupina piškotkov: ShareThis
te piškotke lahko izključite na
spletnem naslovu
http://sharethis.com/privacy

ime piškotka: .scorecardresearch.com UID

ime piškotka: .scorecardresearch.com UIDR

opis: Dodatni piškotek, ki ga ustvari orodje

opis: Dodatni piškotek, ki ga ustvari orodje

ShareThis – orodje ShareThis ga uporablja za

ShareThis – orodje ShareThis ga uporablja za

analizo številka obiskovalcev.

analizo številka obiskovalcev.

trajanje: 2 leti

trajanje: 2 leti

02. Trajni piškotki

skupina piškotkov: Google Analytics
več informacij o google analytics,
vključno z izključitvijo piškotkov,
lahko najdete na naslovu

ime piškotka: _utma

ime piškotka: _utmc

opis: Google Analytics ga uporablja za

opis: Google Analytics ga uporablja za razlikovanje

razlikovanje enkratnih obiskovalcev od ponovnih

enkratnih obiskovalcev od ponovnih obiskovalcev.

obiskovalcev.

trajanje: Ni nastavljeno – izbrišejo se ob zaprtju

trajanje: 2 leti

brskalnika

ime piškotka: _utmb

ime piškotka: _utmz

opis: Google Analytics ga uporablja za splošno

opis: Google Analytics ga uporablja za spremljanje

spremljanje obiskanosti.

izvora obiskovalcev (tj. od kod prihaja uporabnik).

trajanje: 30 minut

trajanje: 6 mesecev

Zunanje povezave

Varnost

Smernice za otroke

To spletno mesto lahko vsebuje povezave na

Spletno mesto uporablja varnostne ukrepe za

Naše spletno mesto ne naslavlja otrok, zato na

druga spletna mesta. Družba Mercury Processing

zaščito pred izgubo, zlorabo in spreminjanjem

njem ne zbiramo ali hranimo podatkov, povezanih

Services International ne odgovarja za varovanje

podatkov, ki so pod našim nadzorom.

z mladoletnimi osebami.

https://support.google.com/analytics/
answer/2838718?hl=en&ref_
topic=2790009

zasebnosti ali vsebino drugih spletnih mest.

Stik
Obvezujemo se, da bomo varovali vaše osebne
podatke in bomo storili vse, kar je v naši moči, da
bodo podatki varni. Zaradi hitrega razvoja spletnih
tehnologij lahko ta pravilnik občasno spremenimo.

Vse spremembe bodo objavljene v tem razdelku.
Če menite, da je prišlo do kršitve vaše zasebnosti,
lahko stopite v stik z nami.

