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Izjava o zasebnosti
Ta izjava o zasebnosti velja samo za C & A korporativno spletno stran in C & A Blog. Spletna stran lahko
vsebuje povezave do drugih ponudnikov storitev znotraj in zunaj C & A. Prosimo, upoštevajte, da se za te
povezane strani lahko uporabljajo druge smernice za zaščito različnih podatkov ter drugi odgovornostni
predpisi. Shranjevanje in uporaba podatkov izvajalcev, ki se pojavijo pri uporabi teh povezanih spletnih mest,
lahko presega področje uporabe naslednje izjavo o varovanju osebnih podatkov.

I.

Splošne informacije glede obdelave osebnih podatkov

1. Odgovorni nadzornik
glede na GDPR je za obdelavo podatkov s te spletne strani odgovorni nadzornik:
C & A MODA d.o.o
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana
PHONE +386 (0)1 586 33 71
E-MAIL ai-internet@canda.com

2. Kontaktni podatki uradne osebe za varstvo podatkov
Pooblaščenec za varstvo podatkov pri nadzorniku je:
C & A MODA d.o.o

Pooblaščenec za varstvo podatkov
Šmartinska cesta 106, SI-1000 Ljubljana
PHONE +386 (0)1 586 33 71

E-Mail: dataprotectionSI@canda.com

3. Obdelava osebnih podatkov
C & A spoštuje vašo zasebnost in je zelo resen pri upoštevanju varovanja vaših osebnih podatkov.
"Osebni podatki" pomenijo vse informacije, ki se lahko uporabljajo za identifikacijo fizične osebe – npr. ime,
IP naslov, kontaktni podatki ali uporabnikovo vedenje.
V II. razdelku te izjave o zasebnosti vas bomo obvestili o dejanskem obsegu obdelave osebnih podatkov ob
dostopu do naše spletne strani. Vaši osebni podatki bodo obdelani le, če in v kolikor bo to potrebno, zaradi
zagotavljanja funkcionalnosti naše spletne strani in da se omogoči razpoložljivost določenih vsebin. Vsaka
nadaljnja uporaba vaših osebnih podatkov bo mogoče le z vašim predhodnim soglasjem. V izjemnih in
utemeljenih primerih, kjer ni mogoče pridobiti predhodnega dovoljenja za obdelavo osebnih podatkov bodo
le-ti obdelani v skladu z določili EU ter Uredbe GDPR, upoštevajoč vse druge ustrezne nacionalne zakonodaje
o varstvu osebnih podatkov.
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4. Pravice posameznika
Če ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki (fizična oseba), imate na podlagi Splošne
uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pravico do obveščenosti s strani podjetja C&A (člen 15), pravico
do popravkov (člen 16), pravico do izbrisa (člen 17) in pravico do omejitve obdelave podatkov (člen
18). Nadalje imate v skladu s členom 20 Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) pravico do
prenosljivosti podatkov (dostop do podatkov v strojno berljivi obliki) za podatke, ki jih hranimo v
skladu s pravno podlago soglasja ali pogodbe.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uporabi pravico do pritožbe, da je
obdelava osebnih podatkov, ki se ga tičejo, v nasprotju z GDPR (člen 77 GDPR) pri nadzornem organu
države članice njegovega ali njenega kraja stalnega prebivališča, delovnega mesta ali kraja, kjer se
je zgodila domnevna kršitev. Kontaktni podatki odgovornega organa za entiteto C&A, omenjeno
zgoraj kot odgovorni nadzornik, so:
Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije
Zaloška cesta 59, SI-1000 Ljubljana
PHONE: +386 (0)1 230 97 30 / E-MAIL: gp.ip@ip-rs.si

V skladu z 21. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) imate pravico do ugovora ter
preklica vašega soglasja v kateremkoli trenutku. Slednje se nanaša tudi na soglasja, ki ste jih
posredovali pred začetkom veljavnosti Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Umik privolitve
ne zadeva zakonitosti osebnih podatkov, obdelanih pred umikom.
Če so vaši podatki obdelani na pravni podlagi zakonitega interesa, kot je navedeno zgoraj,
imate kadarkoli pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov iz razlogov, ki se
nanašajo na vaš trenutni položaj. Če veljajo drugi nameni, bomo prenehali z obdelavo vaših
osebnih podatkov na tej pravni podlagi, razen če ne izkažemo upravičenih razlogov za obdelavo
podatkov, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava
potrebna za uveljavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Shranjevanje ali obdelava v
skladu z drugimi pravnimi podlagami prav tako nista predmet vašega ugovora.

II.

Proces obdelave osebnih podatkov na naši spletni strani

1. Samodejno shranjevanje za nastanek dnevniške datoteke
Če dostopate do naše spletne strani bodo naši spletni strežniki samodejno zbirali informacije iz vašega
brskalnika. Te informacije vsebujejo spodnje podatke:





IP naslov vaše naprave
časovni žig zahteve vašega strežnika (datum in ura)
vsebino vaše zahteve
tip in različico vašega brskalnika
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nastavitve vašega brskalnika (npr. jezik)
operacijski sistem vaše naprave
spletna stran iz katere ste prišli
zapis o spletnih straneh, do katerih dostopate iz naše spletne strani

Te informacije so samodejno shranjene v naše dnevniške datoteke.
V skladu s čl. 6 (f) GDPR, ima C & A legitimen interes za obdelavo informacij, ki jih zagotavlja vaš brskalnik,
da bi zagotovili funkcionalnost spletne strani in njenih vsebin. Poleg tega omogoča začasno hranjenje
dnevniških datotek družbi C & A izboljšanje privlačnosti strani, vsebin in same uporabnosti spletne strani.
C & A bo izbrisal vaše podatke takoj, ko bo izpolnjen njihov namen obdelave, vendar ne kasneje kot 31 dni
po vašem obisku naše spletne strani.
Omogočiti dostop in delovanje spletne strani je obvezno za zbiranje in shranjevanje omenjenih podatkov. Kot
rezultat tega nimate pravice do ugovora tega procesa.

2. Piškotki na naši spletni strani
C & A na svojih spletnih straneh uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki so shranjene v brskalniku
ali neposredno na napravi in vsebujejo posebne nastavitve in podatke, ki omogočajo našemu sistemu, da
identificira vaš brskalnik, ko naslednjič obiščete naše spletno mesto. Shranjevanje piškotkov nam pomaga pri
urejanju vsebine in izboljševanju učinkovitosti naše spletne strani.
Obstaja izbira med dvema vrstama piškotkov, tako imenovanih »sejnih piškotkov", ki se izbrišejo takoj, ko se
vaš brskalnik zapre in "trajnih piškotkov", ki se shranijo na vašo napravo za daljše časovno obdobje. Obstoječe
trajne piškotke lahko kadarkoli izbrišete iz svojega brskalnika.
Na tej spletni strani uporabljamo piškotke, ki so tehnično nujni za zagotavljanje delovanja te spletne strani in
njene značilnosti. Nekateri elementi na naši spletni strani zahtevajo identifikacijo vašega brskalnika, čeprav
ste bili medtem že prevezani na druga spletna mesta. Kot posledica tega bodo naslednji podatki zbrani ter
zabeleženi v piškotke.



Jezikovne nastavitve
Dnevnik - informacije o datoteki

Prosimo, upoštevajte, da zbrani podatki ne bodo uporabljeni za ustvarjanje uporabniških profilov.
Na naši spletni strani uporabljamo naslednje piškotke:
Ime piškotka

Namen / opis

_candaUsesCookies Zapis, ki beleži, da je bilo prikazano obvestilo o uporabi

Trajanje
1 leto

piškotkov

Resolucija

Uporablja se za zaznavo resolucije na napravi, ki jo uporabljate

1 leto

caBase_basket

Uporablja se za zaznamek posebnih izjav za javnost, za kasnejše snetje,
med uporabo media centra

Sejni
piškotek
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PHPSESSID

Shranjene od PHP-zasedanje ()-metoda

Sejni
piškotek

V skladu s čl. 6 (f) GDPR, je pravna podlaga za to obdelavo osebnih podatkov v zvezi s piškotki, ki so tehnično
potrebni, legitimni interes C & A omogočiti zavarovalno-tehnične rezervacije spletne strani in njene
značilnosti. Poleg tega C & A uporablja te piškotke, da bi naredili obisk spletne strani čim bolj priročen za
obiskovalca.

2.1.

Analiziranje piškotkov / Web sledenje

Poleg tega, uporabljamo tudi piškotke in sledenje, ki niso tehnično zahtevani, za zagotovitev spletne strani,
vendar se lahko uporabijo za sledenje in analizo obnašanje obiskovalcev.
Podatki zbrani v piškotkih, se skladiščijo pod psevdonimom in so povezani z identifikacijsko številko piškotka.
Ta identifikacijska številka ne bo dodeljena vašemu naslov IP niti združena z drugimi osebnimi podatki. Zato
ni mogoče da bi C & A identificiral določene posameznike, lahko pa identificira na primer obiskane podstrani
in čas obiska.
Ob vašem prvem obisku C & A spletne strani s posamezno napravo, boste obveščeni o piškotkih in o sledenju
z naslednjim sporočilom:
»C & A uporablja na tej spletni strani piškotke in sledenje za prilagoditev vsebine in za analize prometa in uporabniškega
obnašanja. Zbrane podatke lahko posredujemo naših partnerjem za socialne medije, oglaševanje in/ali analitiko za
nadaljnje analize. Več informacij«

Z nadaljnjim brskanjem po naši spletni strani soglašate z uporabo piškotkov in uporabo sledenja.
Glede na nastavitve, lahko vaš brskalnik samodejno sprejema shranjevanje piškotkov. Kadarkoli imate
možnost spremeniti shranjevanje piškotkov v nastavitvah brskalnika, na primer lahko zavrnete shranjevanje
piškotkov tretjih oseb ali vse vrste piškotkov. Prosimo, upoštevajte, da ima lahko zavrnitev skladiščenja in
predelavo piškotkov morda negativen učinek na uporabnost in učinkovitost naše spletne strani.

Piškotek Google Analytics
C & A na svoji spletni strani uporablja Google Analytics piškotke. Google Analytics je služba za spletno
analiziranje s strani Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. ZDA; v nadaljnjem
besedilu "Google") ki uporablja piškotke, ki so shranjeni na uporabnikovem računalniku in omogoča analizo
uporabe spletne strani. Ti piškotki sledijo naslednjim informacijam:






čas ostajanja na spletni strani
vaša dejanja
spletne strani iz katerih ste bili prevezani
približno lokacijo
IP naslov

Informacije, pridobljene s piškotki so navadno prenesene na Googlov strežnik v ZDA in so tam shranjene. Na
tej spletni strani, se aktivira IP anonimnost, tako da je vaš IP naslov znotraj držav članic Evropske unije ali
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druge pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšan (zadnjih osem številk je skritih)
preden se prenese. V nekaterih izjemnih primerih je prenesen polni naslov IP na Google-ov strežnih v ZDA in
je tam skrajšan za osem številk. IP naslovi, ki se prenesejo iz brskalnika v okviru Google Analytics niso spojeni
z drugimi Google podatki. Google uporablja te informacije v imenu C & A za analizo in oceno uporabe spletne
strani, za sestavo poročil o aktivnostih spletne strani in za opravljanje drugih storitev v zvezi z uporabo spletne
strani in uporabo interneta za C & A. Dodatne informacije o Google uporabi podatkov najdete na
www.google.de/policies/privacy/Partners/.
Na naši spletni strani uporabljamo naslednje Google Analytic piškotke:
Ime piškotka
_ga
_gid
_gat

Opis
Uporablja se za razlikovanje uporabnikov.
Uporablja se za razlikovanje uporabnikov.
Uporabljajo se za uravnavanje stopnje zahtev

Čas poteka
2 leti
24 ur
1 minuto

AMP_TOKEN

Vsebuje žeton, ki se lahko uporablja za pridobivanje ID odjemalca iz
ID AMP odjemalca storitev. Druge možne vrednosti kažejo opt-out,
inflight zahtevo ali napako pri pridobivanju ID odjemalca iz ID AMP
odjemalca storitve.
Vsebuje kampanje povezane z informacijami o uporabniku. Če ste
povezali vaš Google Analytics in AdWords račun, bodo AdWords
pretvorniki prebrali piškotek, razen če ste označili opt-out.

30 sekund do 1
leto

_utma

Uporablja se za razlikovanje uporabnikov in sej. Piškotek je
ustvarjen, ko je JavaScript knjižnica izvedena in ni obstoječih __utma
piškotkov. Piškotek se posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo Google
v Google Analytics.

2 leti od
niza/posodobit
ev

_utmt
_UTMB

Uporabljajo se za uravnavanje stopnje zahtev
Za določitev novih sej/obiskov. Piškotek je ustvarjen, ko je JavaScript
knjižnica izvedena in ni obstoječih __UTMB piškotkov. Piškotek se
posodobi vsakič, ko se podatki pošljejo v Google Analytics.

10 minut
30 minut od
nastavitve/pos
odobitve

_utmc

Ne uporablja se pri ga.js. Nastavite za interoperabilnost z urchin.js. V
zgodovini je piškotek deloval v povezavi z __UTMB piškotkom za
določitev, ali je bil uporabnik v novi seji/obisku.

Koncu seje
brskalnika

_umtx

Uporabljajo se za testiranje primerov znotraj analytics.

18 mesecev

_utmz

Shrani vir prometa ali kampanje, ki pojasnjuje, kako uporabnik
dostopa do vašega spletnega mesta. Piškotek je ustvarjen, ko je
JavaScript knjižnica izvedena in se posodobi vsakič, ko se podatki
pošljejo v Google Analytics.

6 mesecev od
niza/posodobit
ev

__utmv

Za shranjevanje ravni obiskovalcev po meri spremenljivih podatkov.
Ta piškotek je ustvarjen, ko razvijalec uporablja
na _setCustomVar metodo. Ta piškotek je bil uporabljen tudi za
neustrezno _setVar metodo. Piškotek se posodobi vsakič, ko se
podatki pošljejo v Google Analytics.

2 leti od
niza/posodobit
ev

_GAC
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90 dni

Pravna podlaga za uporabo Google Analytics-a na naši spletni strani je čl. 6 (f) GDPR. C & A ima legitimen
interes za analiziranje vedenja uporabnikov na tej spletni strani, zaradi povečanje učinkovitosti in uspešnosti
spletne strani ter da bi bila stran bolj privlačna in prijaznejša za uporabnike.
Za izjemne primere, ko bodo vaši osebni podatki preneseni na Google strežnik v ZDA, je Google del EU-ZDAPrivacy shield-a, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Kadarkoli imate možnost spremeniti shranjevanje piškotkov v nastavitvah vašega brskalnika. Prosimo,
upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij na naši spletni strani.
Lahko preprečite zbiranje podatkov (vključno z vašim naslovom IP), ki ga izvede piškotek Google Analyticsa v zvezi z njihovo uporabo na spletni strani Google, kot tudi obdelavo teh podatkov Google s prenosom
ter
nastavitvijo
Plugin-a
za
brskalnik,
ki
je
na
voljo
naslednji
povezavi:
http://Tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Ta opt-out bo preprečil nadaljnje zbiranje podatkov, ob
obisku naše spletne strani z določeno napravo. Prosimo, upoštevajte, da boste morali prilagoditi nastavitve
na vsaki napravi posebej.
Piškotek za sledenje spletne analitike Adobe
C & A spletna stran uporablja Adobe Analytics, analizo spletne storitve (spletno ciljanje), ki jo upravlja
podjetje Adobe. Adobe Analytics uporablja piškotke in tako imenovano sledenje, ki so vpoklicani iz
računalnika ali skladiščeni in omogočajo analizo vaše uporabe in navigacijo na naši spletni strani (tako
imenovane informacije o seji). Ti piškotki in sledenje omogočajo analize obnašanja v anonimni obliki. S tem,
smo lahko na primer ustvarili statistike, ki kažejo, katere podstrani naše spletne strani so še posebej
priljubljene ali koliko uporabnikov obiskuje določene spletne strani, iz katerih mest prihajajo ti obiskovalci,
katero vrsto brskalnika in operacijski sistem uporabljajo in katere strani na internetu so obiskali.
Informacije o sejah, zbrane na tak način se prenese na strežnik Adobe Analytics-a znotraj EU, kjer so shranjene
in se nadalje obdelujejo. Na podlagi teh podatkov, Adobe Analytics analizira informacije o seji ter vaših obiskih
C & A spletne strani z uporabo določene naprave za pripravo poročila o vaši dejavnosti na spletni strani C &
A. Po potrebi bo Adobe te informacije posredoval tudi tretjim osebam, v kolikor je to zakonsko predpisano
ali v kolikor tretje osebe te podatke obdelujejo v imenu podjetja Adobe. Adobe ne bo v nobenem primeru
povezal vaših podatkov z ostalimi Adobe podatki.
V vsakem primeru, podatkov, zbranih na ta način ni mogoče uporabiti za osebno identifikacijo obiskovalcev
te spletne strani. Zbrane podatke se uporablja samo za izboljševanje spletne strani. Zaradi tega so vsi IP
naslovi skrajšani, tako da IP naslove obdelujejo samo v anonimni obliki. Druga uporaba ali posredovanje
tretjim osebam se ne izvaja.
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Na naši spletni strani uporabljamo naslednje Adobe Analytic piškotke:
ime
Opis

Trajanje

AMCV_ *

Uporablja se za identifikacijo obiskovalcev preko 2 leti
»Experience Cloud Solutions«

s_cc

Ta piškotek (Adobe) je nastavljen in prebran s strani Sejni piškotek
JavaScript kode, da ugotovimo, če so piškotki omogočeni

adc_glo

Shranjevanje ostalih vrednosti, ki morajo obstajati v seji 2 leti po zadnjem dejanju (PV /
(piškotek za globalno sledenje)
klik)

adc_ses

Shranjevanje ostalih vrednosti, ki morajo obstajati v seji 30 minut po zadnjem dejanju
(piškotek za sledenje sej)

scr_dpt
gpv_v84
cus_brw_ssn
s_sq

Globina premikanja po prejšnji strani
Ime prejšnje strani
Seja z novim brskalnikom (event89)
Ta piškotek je nastavljen in prebran preko JavaScript-a ko
so na ClickMap omogočene funkcije in funkcionalnosti
dejavnosti zemljevida; vsebuje informacije o prejšnjem
kliku s strani uporabnika
Uporabljen s strani Adobe Analytics za identifikacijo
edinstvenega obiskovalca
Uporablja se za merjenje časovne uspešnosti
Adobe Analytics ga uporablja za identifikacijo
edinstvenega obiskovalca, če standard s_vi piškotek ni na
voljo

s_vi
S_ptc
s_fid

Sejni piškotek
Sejni piškotek
Sejni piškotek
Ta piškotek je sejni piškotek in
poteče, ko se brskalnik zapre

2 leti
Sejni piškotek
5 let

Pravna podlaga za uporabo Adobe Analytics piškotkov na naši spletni strani je čl. 6 I (f) GDPR. Uporabljamo
poročila, da bi povečali učinkovitost in uspešnost spletne strani in da bi bila bolj privlačna in prijaznejša za
uporabnike.
Svoje soglasje za shranjevanje piškotkov v napravi lahko kadarkoli spremenite v nastavitvah vašega
brskalnika.
Adobe vam daje priložnost, da nadzorujete naše možnosti uporabe informacij o sejah, ki uporabljajo piškotke,
ki jih je namestil Adobe Analytics na domene 2o7.net in omtrdc.net. Adobe Analytics deluje prek teh domen
in ocenjuje piškotke na vašem računalniku ter nam posreduje informacije.
Če ne želite, da Adobe Analytics zbira informacije o seji ter vašem obisku z uporabo računalnika, lahko
temu nasprotujete na naslednji spletni strani: https://www.adobe.com/be_en/Privacy/opt-out.html.
Lahko tudi deaktivirate analizo vašega uporabniškega obnašanja s strani Adobe na splošno, s tem, da si
prenesete dodatek, ki ga ponuja Adobe. Podrobnosti o deaktiviranju dodatka in nadaljnje informacije o
varstvu podatkov v Adobe Analytics, kot tudi izjava o zasebnosti je na voljo na:
https://www.adobe.com/be_en/Privacy/opt-out.html.
Če boste podali ugovor, se ne podatki o vašem uporabniškem obnašanju ne bodo več shranjevali med vašim
brskanjem na določeni napravi. Prosimo, upoštevajte, da se vaš ugovor nanaša tudi na shranjevanje piškotov
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na vaši napravi. Ta piškotek vsebuje samo podatke, da tem, da ste nasprotovali uporabi podatkov. Opt-out
je tako učinkovit samo, če in dokler piškotke sprejemate v vašem brskalniku. Če opt-out piškotek izbrišete,
ne bomo več videli vašega ugovora. Da bi bila vaša odločitev aktivirana in vidna morate pustiti te piškotke.
Če izbrišete opt-out piškotek, boste morali vaš ugovor ponovno izvesti. Opt-out morate izvesti za vsak
brskalnik in napravo posebej.

Facebook Pixel
C & A uporablja slikovno sledenje (Facebook Pixel) , ki ga upravlja Facebook Inc, (1601 Willow Road, Menlo
Park, California 94025, ZDA) na tej spletni strani. Uporaba Facebook Pixel omogoča analiziranje vedenja
uporabnikov na naši spletni strani in prikazovanje oglasov, ki temeljijo na Facebook (Facebook oglasih).
Uporabljamo Facebook Pixel, da bi pokazali naše Facebook oglase samo uporabnikom, ki so zainteresirani za
naše izdelke ali ki kažejo druge pomembne atribute, ki jih bomo predložili Facebook-u (Customer Audience).
Poleg tega lahko uporabljamo Facebook Pixel za spremljanje medijev pri naših Facebook oglasih (sledenje
konverzijam).
V primeru, da obiščete Blog C & A, Facebook pixel shrani piškotke na vaši napravi. Ti piškotki omogočajo
zbiranje podatkov, kot so log Datoteka informacije, Pixel ID in sledenje vašega uporabniškega vedenja.
Za C & A so zbrani podatki anonimni in niso povezani z drugimi osebnimi podatki, ki bi omogočali identifikacijo
osebe.
Vendar pa se podatki, pridobljeni s Facebook Pixel lahko prenesejo na Facebook strežnike v ZDA in so tam
shranjeni. Facebook ima strežnik v ZDA, Facebook je certificiran in član EU-ZDA-Privacy shield-a:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Če ste na primer registrirani član Facebook-a in uporabljate na vašem Facebook računu nastavitve zasebnosti
lahko Facebook pripiše podatke pridobljene s strani Facebook Pixel vašemu uporabniškemu računu in jih
uporablja za lastne namene. Čeprav nimate Facebook računa ali ste prijavljeni v Facebook vse podatke
zberejo in shranijo na strežniku Facebook-a v ZDA. Dodatne informacije o Facebook uporabi podatkov najdete
na: https://www.Facebook.com/about/Privacy/.
Pravna podlaga za uporabo C & A Facebook Pixel je čl. 6 I (f) GDPR. C & A ima legitimen interes za prikazovanje
oglasov Facebook za naše stranke in analize vedenja uporabnikov naših kupcev, ki omogoča optimizacijo in
boljše gospodarsko delovanje našega online poslovanja. Informacije, prejete prek Facebook Pixel
uporabljamo v C & A samo za statistične analize in raziskave.
Če ne želite, da Facebook za zbiranje podatkov uporablja Facebook Pixel in če ne želite, da se prikazujejo
Facebook oglasi vas prosimo, da spremenite nastavitve na vašem Facebook računu. Te nastavitve so
povezani z vašim računom in veljajo za vse naprave, ki jih uporabljate za dostop do Facebook-a. Če nimate
Facebook računa lahko preprečite zbiranje podatkov na način:
ODJAVA PO MERI – OPT OUT
Prosimo, upoštevajte, da bo v primeru, da aktivirate opt-out piškotek le ta shranjen v napravi, da bo
preprečeval zbiranje podatkov preko Facebook Pixel. Da bi bila vaša odločitev aktivirana in vidna morate
pustiti te piškotke. Če izbrišete opt-out piškotek, boste morali ponovno izvesti odjavo. Opt-out morate izvesti
za vsak brskalnik in napravo posebej.
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Poleg tega se lahko odjavite od Facebook oglasov na naslednji povezavi:
http://www.youronlinechoices.EU/

3. Družabna omrežja
Spodnji dodatki družabnih omrežij so vključeni v naš blog, na naši spletni strani:


Facebook



Twitter



Youtube



Pinterest

Dodatki družabnih omrežij vam omogočajo, da uporabljate zaznamke na teh straneh in jih delite z drugimi
člani spletnih družabnih omrežij. Dodatke lahko prepoznate preko logotipov, ki so objavljeni na spletnih
straneh spletnih družabnih omrežij.
Kjer kliknete »sledi - follow«, bodo njihovih dodatki aktivirani in brskalnik bo vzpostavil neposredno povezavo
s strežnikom družabnega omrežja.
Če sledite povezavi na naši spletni strani, medtem ko ste prijavljeni v vaše uporabniške račune družabnih
omrežij, bodo podatki o vašem obisku preneseni na strežnike socialnih omrežij in se tam shranili. Ponudnik
lahko dodeli vaš obisk naše spletne strani vašemu uporabniškemu računu in ga lahko objavi na družabnem
omrežju v vašem računu. Ta informacija bo vidna vašim stikom. Če želite to preprečiti, se morate odjaviti iz
vašega računa, preden kliknete na ikono.
Funkcionalnosti, ki pripadajo povezavam družabnih omrežij, zlasti prenos podatkov in uporabniških podatkov
se ne aktivirajo samodejno pri dostopanju do naše spletne strani, ampak so aktivira le ko kliknete na ikono.
Poleg dodatkov družabnih omrežij, ki se izvajajo v našem blogu C & A smo povezati z več družabnimi omrežji.
Te povezave vas preusmerijo neposredno na naše strani na njihovih spletnih straneh. Če kliknete na povezave
vam ne bomo sledili ali pa zbirali vaših podatkov.
Nadaljnja obdelava pri povezanih spletnih družbenih omrežjih, čas shranjevanja in namembnost podatkov
določajo izključno ponudniki sami. Naslednje povezave vam nudijo podrobnejše informacije o zbranih
podatkih in varstvu podatkov posameznih ponudnikov:
Družabno
omrežje

Facebook
Twitter

Operater spletne socialne mreže

Izjava o varovanju osebnih podatkov družabnega
omrežja

Facebook, Inc., 1601 južni Kaliforniji
www.Facebook.com/about/Privacy/
AvenuePalo Alto, CA 94304, USA
Cvrkutati, Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San
Twitter.com/privacy
Francisco, CA 94107, USA
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Družabno
omrežje

Pinterest
YouTube

Operater spletne socialne mreže

Izjava o varovanju osebnih podatkov družabnega
omrežja

Pinterest Inc, 635 High Street, Palo Alto, CA,
pinterest.com/about/Privacy/
94301, ZDA
Google
Inc,
Amphitheatre
Parkway,
www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Mountain View, CA 94043, ZDA

Za YouTube video posnetke, ki so vgrajeni na naši spletni strani smo omogočili zasebnosti način. Zato, se
podatki ne prenašajo, videa ne pogledate. Z gledanjem videa na naši spletni strani se vključi Youtube dodatek
in podatke prenese s strežnika v Google, v ZDA.
Dodatne informacije o Google-ovi uporabi podatkov lahko najdete na:
https://Policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Pravno podlaga za vključevanje družbenih dodatkov na naši spletni strani je čl. 6 I (f) GDPR.

4. Google Zemljevidi
C & A uporablja na tej spletni strani »Google Zemljevid« programske vmesnike (Maps API), da lahko ponudi
iskanje poslovalnic. Vključevanje interaktivnih kartic na tej spletni strani vam omogoča udobno iskanje
poslovalnic v bližini vaše lokacije. Poleg tega lahko iščete poslovalnice tako, da vnesete poštno številko ali
mesto. Ob dostopu boste lahko izbrali svojo lokacijo. Da bi našli poslovalnico v bližini vaše lokacija, se lahko
vaši podatki prenesejo na Google server, v ZDA, za analizo vaše lokacije;



podatki o lokaciji iz nastavitve brskalnika ali mobilne naprave
IP naslov

Na tej spletni strani, se aktivira IP anonimnost, tako da je vaš IP naslov znotraj držav članic Evropske unije ali
druge pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru skrajšan (preklic zadnjih osmih števk)
preden se prenese.
V primeru, da ste prijavljeni v Google račun, lahko Google dodeli vaše iskanje vašemu računu. Če ne želite,
da Google poveže ta dogodek z vašim računom, se lahko prej odjavite.
Dodatne informacije o Google Maps API in Google uporabo podatkov
https://Policies.google.com/privacy in https://maps.google.com/help/terms_maps.html

najdete

na:

Pravna podlaga v skladu s čl. 6 I (f) GDPR je, da ima C & A upravičen interes, da poda strankam možnost, za
iskanje poslovalnic po spletu v bližini njihove lokacije.

5. Komunikacija po e-pošti
Lahko nas kontaktirate po e-pošti z uporabo e-poštnega naslova press-europe@canda.com ali uporabite
enega od drugih e-poštnih naslovov, iz stikov. Vse osebne podatke o pošiljatelju e-pošte bomo prenesli in
shrani na C & A. E-pošta se lahko prenese na drug subjekti v C & A, skupini družb, ali podjetju Arvato
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eCommerce - Beteiligungsgesellschaft mbH (v nadaljevanju "Arvato"), če je to potrebno za obdelavo vaše
zahteve. Arvato nudi podjetju C & A servis za stranke.
Prosimo, upoštevajte, da lahko tretje osebe preberejo vsebino nešifrirane e-pošte in da ta kanal ni primeren
za zaupno komunikacijo.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, ki se prenesejo iz e-pošto je v skladu z čl. 6 I (f) GDPR, to je legitimni
interes C & A za obdelavo vaših podatkov.
C & A bo izbrisal vaše podatke takoj, ko bo odgovoril na vašo zahtevo.
Kadarkoli lahko umaknete vaše soglasje za shranjevanje vaših podatkov, s tem, da pošljete sporočilo na email naslov: dataprotectionSI@canda.com. Prosimo, upoštevajte, da v koliko boste preklicali vaše soglasje, C
& A ne bo več mogel komunicirati z vami. V tem primeru bo C & A izbrisal vse vaše osebne podatke, ki smo
jih prejeli in imeli shranjene, da bi vas kontaktirali.

III.

Obvestila o spremembah

C & A lahko občasno spremeni to izjavo o zasebnosti, da bi upoštevali spremembe glede načina zbiranja,
uporabljanja in razkrivanja podatkov. O teh spremembah in revidirani izjavi o zasebnosti vas bomo obvestili
na naši spletni strani.
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