Pravilnik o zasebnosti
Osebni podatki naših uporabnikov so eno od področij, ki mu posvečamo posebno skrb in
pozornost. Zato na našem spletnem mestu uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki
zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.
Z uporabo našega spletnega mesta soglašate, da vaše podatke pridobivamo, hranimo ter
obdelujemo in uporabljamo. O spremembah pogojev in pravil vas bomo sproti obveščali na tem
spletnem mestu.
Za potrebe poslovanja in da lahko vsem uporabnikom zagotovimo boljše storitve, zbiramo
naslednji podatek:
- e-naslov
Osebni podatki se zbirajo, hranijo in obdelujejo za neposredno trženje in obveščanje potencialnih
kupcev. Prav tako je evidenca namenjena obveščanju o akcijah in popustih, novostih, aktualnih
modnih trendih in posebnih ponudbah ter izdelkih.
Dostop do vaših osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe, zaposlene v podjetju Magistrat
International, d. o. o. Uporabnik izrecno soglaša, da lahko upravljalec posreduje elektronski
naslov pogodbenim obdelovalcem upravljavca zbirke osebnih podatkov, s katerimi ima ali bo imel
slednji sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo ali bodo
obdelovali v njegovem imenu in za njegov račun.
Ker spoštujemo vašo zasebnost, vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali, prodali ali
zamenjali s kakršnokoli nepooblaščeno tretjo osebo.
Podatki se hranijo ves čas, dokler uporabnik ne zahteva izbrisa. Ob podani zahtevi za izbris se
podatki iz evidence trajno izbrišejo, pomožni nosilci pa varno uničijo
Naše spletno mesto in druge sisteme varujemo pred izgubo, uničenjem, dostopom, urejanjem in
spreminjanjem vaših osebnih podatkov s strani tretjih oseb.
V skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov imate pravico kadarkoli povprašati in biti
obveščeni glede svojih osebnih podatkov, ki so shranjeni pri nas. Pravica zajema tudi
popravljanje, prepoved uporabe ter brisanje vaših osebnih podatkov iz našega sistema.
Če ste se prijavili na naše e-novice, se bo vaš e-naslov uporabil v promocijske namene in za
obveščanje o popustih, ugodnostih, trendih in novostih. Če naših e-novic ne želite več prejemati,
se od njih lahko kadarkoli in na enostaven način odjavite s klikom na povezavo Odjava.

Piškotki
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki jih spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku.
Tako vas spletna stran prepozna, si zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno
ter enostavnejšo spletno storitev.
Piškotki nam pomagajo analizirati podatke o našem spletnem prometu in izboljšati naše spletno
mesto tako, da jo prilagodimo vašim individualnim potrebam.
Piškotki vam pomagajo, da se lažje znajdete v množici informacij in funkcionalnosti. S piškotki ne
zbiramo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati ter prilagoditi cene ali marže.

Piškotki so ključni za delovanje našega spletnega mesta in brez njih vam nemotenega dostopa
do spletnega mesta ne moremo omogočiti.
Na našem spletnem mestu piškotke uporabljamo za:
prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel) – tako da obiskovalcem prilagodimo
prikaz vsebine glede na izbrano napravo
spremljanje obiska – tako da lahko preverjamo učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti
oglasov ter nenehno izboljšujemo spletno mesto
Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska spletnega mesta in se
zbrišejo po zaprtju vašega brskalnika. Dolgoročni piškotki pa so na vašem računalniku trajno
shranjeni, tako da je pri ponovnem obisku našega spletnega mesta takoj jasno, da ste ga že
obiskali in katere nastavitve so bile za vas prednostne.
Piškotki so pod popolnim nadzorom vašega brskalnika in jih v nastavitvah lahko kadarkoli
spremenite, omejite, onemogočite ali trajno zbrišete.

