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1. Prijava
Ob prijavi na novice C&A, prosimo, izpolnite naslednja obvezna polja:



e-poštni naslov:
spol/naziv:

Te podatke potrebujemo za pošiljanje in personalizacijo novic C&A. Če ste te informacije z
nami delili že ob registraciji uporabniškega računa C&A, teh informacij ne bomo ponovno
pridobivali oziroma jih preverjali.
Podatke, ki ste jih nam jih posredovali prostovoljno, prav tako uporabljamo za personalizacijo
novic C&A. Če ste pri prijavi na novice ali registraciji uporabniškega računa C&A z nami delili
datum rojstva, boste poleg tega prejeli še manjše rojstnodnevno presenečenje.
Na novice C&A se lahko prijavite tudi prek naših partnerjev v sklopu skupnih akcij. V tem
primeru bomo vaše podatke prejeli od partnerja v skupni akciji, prek katerega ste se prijavili
na novice C&A.
V izogib zlorabam e-poštnih naslovov vas preko avtomatiziranega postopka praviloma
prosimo, da prijavo potrdite z e-pošto (postopek dvojne privolitve (»double opt-in«)). Vašo
prijavo in po potrebi vašo potrditev bomo zabeležili, pri čemer bomo zraven shranili tudi
uporabljene naslove IP zaradi namenov dokazovanja.

2. Odjava
Od novic C&A se lahko kadarkoli odjavite. Za odjavo lahko na primer uporabite povezavo do
odjave v vsaki novici C&A in kontaktni obrazec.

3. Personalizacija
Vsaka novica C&A vsebuje identifikator, ki je dodeljen po načelu naključne izbire. S tem
identifikatorjem lahko razberemo, ali in kdaj ste novico odprli in na katere od povezav ste
kliknili, in na podlagi vsega tega gradimo psevdonimizirane uporabniške profile. Če kliknete na
katero od povezav v novici, bomo tak uporabniški profil na podlagi tehnologije piškotkov
združili s psevonimiziranimi uporabniškimi profili, ki se ustvarijo pri uporabi spletne trgovine
C&A (npr. brskalne in nakupovalne navade). Te informacije uporabljamo v psevdonimizirani
obliki za standardizirano personalizacijo naših novic in spletnih trgovin C&A, tako da lahko na
primer v novicah z vami delimo ponudbe, ki ustrezajo izdelkom, ki ste jih iskali v spletni trgovini
C&A.
Če imate uporabniški račun C&A ali ste pri nas že nakupovali z enakim e-poštnim naslovom,
lahko z namenom zvišanja kvalitete personalizacije uporabimo tudi podatke, ki so neposredno
shranjeni v vašem uporabniškem računu C&A ali neposredno vezani na vaš uporabljan epoštni naslov (npr. podatki o naročilu, vaš seznam želja, nakupovalna košarica).

Ne želite prejemati personaliziranih ponudb?
Če ne želite, da vaše podatke uporabljamo na zgoraj opisani način za namen
personalizacije, se lahko od novic C&A kadarkoli odjavite. V takem primeru bomo izbrisali
obstoječe uporabniške profile. Za odjavo lahko na primer uporabite povezavo do odjave v
vsaki novici C&A ali kontaktni obrazec.

4. Sodelovanje s ponudniki storitev za novice
Za obdelavo podatkov, opisano v tem obvestilu o varstvu podatkov, sodelujemo s ponudniki
tehničnih storitev. Če moramo ponudniku storitev v ta namen posredovati vaše podatke,
poteka obdelava v okviru pogodbe o obdelavi podatkov po naših navodilih.

5. Pravna podlaga in druga pomembna obvestila o varstvu podatkov
Pravna podlaga za zgoraj opisano obdelavo podatkov je točka (a) prvega odstavka 6. člena
Splošne uredbe o varstvu podatkov (privolitev).
Informacije o vaših pravicah do varstva podatkov in druge pomembne napotke najdete v
splošni politiki o varstvu podatkov C&A, ki velja poleg tega obvestila.

