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Politika zasebnosti za www.proviprlek.si
www.proviprlek.si spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene
prek registracijskih formularjev na spletni strani www.proviprlek.si ter ostalih spletnih straneh, ki
jih upravlja www.proviprlek.si in uporabljajo pričujočo politiko zasebnosti, skrbno varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji
osebi oziroma jih uporabil v druge namene, kot izključno za uspešno izvajanje storitev spletnih
mest in, ob vaši izrecni potrditvi, tudi za namene neposrednega trženja.

Ker obstajajo na naših spletnih straneh povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni
povezavi z nami, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih
straneh. Prav tako ne odgovarjamo za morebitne napake, ki so posledica posredovanja
napačnih podatkov ob izpolnjevanju registracijskih formularjev na naši strani.

Če potrebujete več informacij ali imate vprašanje glede varovanja zasebnosti, nas prosim
kontaktirajte na email hozyan23@gmail.com

Na tej strani je opisano, katere tipe osebnih informacij dobimo, kako jih zbiramo in kako jih
uporabljamo.

Log datoteke
Kot veliko ostalih spletnih strani tudi na www.proviprlek.si uporabljamo log datoteke. V njih je
stranjena informacija o IP naslovih, tipu iskalnika, ponudnika internetnih storitev (ISP),
datum/čas, način prihoda na stran, izhodna stran, število klikov ipd. Ti podatki se uporaljajo za
analizo trendov, administracijo strani, spremljanje obiskovalcev in njihovega gibanja po strani
ter njihove demografske podatke. IP naslovi niso povezani z nobenimi informacijami, ki bi lahko
identificirale uporabnika.

Piškotki (angl. "Cookies")
Na strani www.proviprlek.si uporabljamo piškotke, v katerih so shranjene informacije o
uporabniku, straneh, ki jih je obiskal. Glede na tip uporabljenega brskalnika in ostalih shranjenih
informacij, lahko prilagodimo spletno stran, da bo najbolj ustrezala obiskovalčevemu profilu.
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.:: Google kot zunanji oglaševalec uporablja piškotke, da preko njih dostavlja oglase na www.p
roviprlek.si.

.:: Google uporablja DART piškotke, da lahko servira oglase prilagojene uporabniku, glede na
njegov obisk naše in ostalih spletnih strani na internetu.

.:: Uporabniki lahko več informacij o piškotku in politiki zasebnosti s strani podjetja Google
najdejo na naslednji povezavi: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Zunanji oglaševalski partnerji, ki objavljajo oglase pri nas, lahko pošljejo oglase in povezave
direktno v vaš brskalnik. Ko se to zgodi, avtomatsko pridobijo vaš IP naslov. Možna je uporaba
tudi drugih tehnologij (Cookies, JavaScript, Web Beacons), s katerimi se meri uspešnost
oglaševanja ali personalizacija le-tega.

www.proviprlek.si nima dostopa ali kontrole do pisanja piškotkov, ki jih uporabljajo zunanji
oglaševalci. Za podrobnjejši opis njihove politike varovanja podatkov, kontaktirajte njih.

Če želite piškotke onemogočiti, lahko to naredite preko nastavitev brskalnika. Več informacij o
tem najdete na uradnji spletnih straneh brskalnika, ki ga uporabljate.

KO UPORABLJATE TO SPLETNO STRAN, HKRATI SOGLAŠATE S PRIDOBIVANJEM IN
UPORABO INFORMACIJ NA NAČIN, KI JE DOLOČEN S TO POLITIKO ZASEBNOSTI.
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