Izjava o varstvu podatkov Amari Austria GmbH
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV JEMLJEMO RESNO:
Varstvo vaše zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov nam je pomembno. Ko obiščete našo spletno
stran, naši spletni strežniki samodejno shranijo IP vašega ponudnika internetnih storitev, spletno stran, s
katere ste prišli do nas, spletne strani, ki jih pri nas obiščete ter datum in trajanje vašega obiska. Ti podatki
so nujno potrebni za tehnični prenos spletnih strani ter varno delovanje strežnikov. Ne izvajamo analiz posameznih podatkov.
Če nam podatke pošljete v kontaktnem obrazcu, se ti v okviru varovanja podatkov shranijo na naših
strežnikih. Vaše podatke uporabljamo izključno za obdelavo vaše prošnje. Vaše podatke obravnavamo
kot strogo zaupne. Ne posredujemo jih tretjim osebam.
Odgovorni organ:
Amari Austria GmbH
Industriestraße 54
A-5600 St. Johann
Telefon: +43-6412-5001-0
Elektronska pošta: office@amari.at

OSEBNI PODATKI:
Osebni podatki so podatki o vaši identiteti. Vključujejo vaše ime, vaš naslov in vaš naslov elektronske
pošte. Za obisk naše spletne strani vam ni treba razkriti vaših osebnih podatkov. V določenih primerih
potrebujemo vaše ime in naslov ter druge podatke, da vam lahko nudimo storitev, ki jo zahtevate.
Enako velja v primeru, da vas na vašo željo obveščamo o novostih oziroma lahko odgovorimo na vaše
povpraševanje. V teh primerih vas bomo na to vselej opozorili. Poleg tega hranimo le podatke, ki nam jih
posredujete samodejno ali prostovoljno.
Če koristite eno od naših storitev, običajno zberemo le podatke, ki so potrebni za izvedbo zahtevane storitve. Morebiti vas bomo povprašali še o drugih podatkih, ki pa so prostovoljne narave. Kadar obdelujemo
osebne podatke, to delamo le za namen izvajanja naših storitev ali za izpolnjevanje naših poslovnih namenov.

NEOSEBNI PODATKI, KI SE SAMODEJNO SHRANIJO:
Ko obiščete našo spletno stran, iz administrativnih in tehničnih razlogov shranimo določene informacije.
Te zajemajo: vrsto in različico brskalnika, ki ga uporabljate, datum in uro dostopa ter vaš IP naslov.
Ti podatki se anonimizirajo in uporabljajo le za statistične namene, oziroma za izboljšavo naših spletnih
storitev.
Ti anonimizirani podatki se, ločeno od osebnih podatkov, hranijo na varnih sistemih in jih ni mogoče
povezati s posameznimi osebami. To pomeni, da so vaši osebni podatki vselej zaščiteni.

PIŠKOTKI:
Ko obiščete našo spletno stran, bomo določene informacije v obliki piškotkov morda shranili na vašem
računalniku. Piškotki so majhne datoteke, ki jih spletni strežnik prenese v vaš brskalnik in se shranijo na
vašem trdem disku. Pri tem se shrani le naslov internetnega protokola – in ne osebni podatki. Informacije,
ki so shranjene v piškotkih, omogočajo, da vas ob ponovnem obisku naše spletne strani samodejno
prepoznamo, kar vam olajša uporabo naše spletne strani.
Seveda pa lahko naše spletne strani obiščete tudi brez da bi sprejeli piškotke. Če ne želite, da bi bil vaš
računalnik ob ponovnem obisku spletne strani samodejno prepoznan, lahko tudi zavrnete uporabo
piškotkov, s tem da v vašem brskalniku izberete nastavitev »zavrni piškotke«. Navodila za spremembo
nastavitev najdete v navodilih za uporabo vašega brskalnika. Če zavrnete uporabo piškotkov, to lahko
omeji uporabnost določenih delov naših spletnih strani.

UPORABA GOOGLE ANALYTICS S FUNKCIJO ANONIMIZACIJE:
Na naši spletni strani uporabljamo Google Analytics, spletno analitično orodje podjetja Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, v nadaljnjem besedilu: Google. Google Analytics
uporablja t. i. »piškotke«, besedilne datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik in tako omogočajo analizo,
kako uporabljate spletno stran. Informacije, pridobljene s pomočjo piškotkov, na primer ura, kraj in pogostost vašega obiskovanja spletnih strani, vključno z vašim IP naslovom, se prenesejo Googlu v ZDA in tam
shranijo.
Na naši spletni strani uporabljamo orodje Google Analytics vrste »_gat._anonymizeIp«. Google vaš IP
naslov v tem primeru že v nekaterih državah članicah Evropske unije ali drugih državah, ki so podpisnice
Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru, skrajša in s tem anonimizira. Google bo te podatke
uporabil za analizo vaše uporabe spletne strani, da lahko za nas sestavlja poročila o aktivnostih spletne
strani in omogoča izvajanje drugih storitev, ki so povezane z uporabe spletne strani in interneta. Google
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bo te podatke po potrebi posredoval tudi tretjim osebam, če je to zakonsko predpisano ali če te podatke
za Google obdelujejo tretje osebe. Google po lastnih navedbah v nobenem primeru vašega IP naslova ne
bo povezal z drugimi podatki. Namestitev piškotkov lahko onemogočite s pomočjo ustreznih nastavitev v
vašem spletnem brskalniku; opozoriti pa vas moramo, da v tem primeru morda ne boste mogli izkoriščati
vseh možnosti naše spletne strani.
Google prav tako za najpogosteje uporabljen brskalnik nudi dodatek za onemogočanje piškotkov, ki vam
nudi več nadzora nad tem, katere podatke Google od vas zbira na spletnih straneh, ki jih obiskujete. Dodatek JavaScript (ga.js) orodja Google Analytics sporoča, naj ob obisku spletne strani Google Analytics ne
posreduje nikakršnih informacij. Dodatek za onemogočanje piškotkov Google Analytics pa ne preprečuje,
da se podatki posredujejo nam ali drugim spletnim orodjem za analizo vedenja na spletu, ki jih uporabljamo. Več informacij o namestitvi dodatka za brskalnik najdete na naslednji povezavi:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Ko našo spletno stran obiščete na prenosni napravi (pametnem telefonu ali tablici), morate namesto tega
klikniti to povezavo, da v prihodnje onemogočite sledenje Google Analytics znotraj te spletne strani. To
lahko naredite tudi kot alternativo zgornjemu dodatku za brskalnik. Ko kliknete povezavo, se v vaš brskalnik namesti piškotek o odstopu, ki velja le za ta brskalnik in to domeno. Če izbrišete piškotke v tem
brskalniku, boste izbrisali tudi ta piškotek o odstopu, tako da boste morali znova klikniti na povezavo.

UPORABA GOOGLE MAPS:
Ta spletna stran za prikazovanje zemljevidov in možnosti, kako pridete do nas, uporablja Google Maps.
Google Maps upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z
uporabo te spletne strani soglašate, da lahko Google, njegovi predstavniki ali tretji ponudniki, zbirajo, obdelujejo in uporabljajo podatke, ki se zbirajo samodejno, ter podatke, ki jih vnesete sami. Pogoji uporabe
Google Maps so na voljo tukaj. Izjava o varstvu podatkov Google Maps je na voljo tukaj.

VARNOST:
Sprejeli smo tehnične in administrativne varnostne ukrepe, ki vaše osebne podatke ščitijo pred izgubo,
uničenjem, zlorabo in nepooblaščenim dostopom. Vsi naši sodelavci ter podizvajalci so k varovanju podatkov zavezani na podlagi zakonov o varstvu osebnih podatkov.
Ko zbiramo in obdelujemo osebne podatke, jih pred prenosom vedno zakodiramo. To pomeni, da tretje
osebe ne morejo zlorabiti vaših podatkov. Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo in naše izjave o
varstvu osebnih podatkov nenehno nadgrajujemo. Prosim prepričajte se, da je pred vami aktualna različica.

PRAVICE OSEB, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI:
Prosim stopite v stik z nami, če želite izvedeti, katere vaše osebne podatke hranimo, oziroma če želite, da
se ti popravijo ali izbrišejo. Prav tako imate pravico do omejitve obdelave (18. člen DGPR), pravico do ugovora obdelavi (21. člen GDPR) ter pravico do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR). V teh primerih se
prosim obrnite neposredno na nas.

SPREMEMBE TE IZJAVE O VARSTVU PODATKOV:
Pridržujemo si pravico spremeniti našo izjavo o varstvu podatkov, če bi bilo to potrebno zaradi novih
tehnologij. Prosim prepričajte se, da je pred vami aktualna različica. Če bi prišlo do bistvenih sprememb te
izjave o varstvu podatkov, bomo to objavili na naši spletni strani.

www.amari.at

