IZJAVA ZASEBNOSTI

Prenos

Pravilnik o Zasebnosti
Uvod
Ta spletna stran (" spletna stran ") pripada Denon, delitev D & M Europe BV (" Denon "). Denon je upravljavec
osebnih podatkov v smislu kot je navedeno v Dutch Data Protection Akt. Denon prepoznava zasebnost in
varnost kot skrb za posameznike, ki imajo dostop do interneta. Tudi ko le brskate na
e spletne strani,
elimo, da vam bo udobno z na imi praksami zasebnosti in varnostnimi ukrepi, ki jih vzamemo za za
ito
va ih osebnih podatkov. Osebni podatki so podatki, ki se lahko upora bijo za enoli
vzpostavljanje stika s posameznikom.
S to izjavo o zasebnosti (" Izjava ") vas obve amo o praksah Denona o zasebnosti in varnostnimi ukrepi v
zvezi z va imi osebnimi podatki, zbranimi med va o uporabo te spletne strani, vklju no s storitvijo, da
prenesete programsko opremo na va o napravo ("storitev").
e se odlo imo za spremembo na e izjave, bodo te spremembe objavljene tukaj na tej spletni strani, zato
prosimo, da ob asno preverite, da boste imeli najnovej o izjavo..

Zbiranje osebnih podatkov ?
Ko uporabljate to spletno mesto, vas mi (ali tretje osebe, ki sodelujejo z nami) lahko prosimo, da
izpolnite osebne podatke, vklju no z va im imenom in e-po tnim naslovom. Te podatke potrebujemo,
e elite uporabljati na o storitev.
Poleg tega bomo obdelali podatke pridobljene iz va
ponudnika internetnih storitev, vstopne in izstopne strani, operacijskega sistema, datuma in
asa ter
tok podatkov na klik. Te informacije se zbirajo za merjenje tevila obiskov, povpre nega asa
porabljenega na tej spletni strani, ogledov strani, itd..Te podatke uporabljamo za analiziranje in
merjenje porabe na e spletne strani in pripomorejo izbolj avi njene vsebine.
Uporabljamo lahko tudi pi kotke za registracijo va ih preferenc in obiskov te spletne strani. Pi kotek je
majhna besedilna datoteka, ki se shrani na va ra unalnik. Ob va em naslednjem obisku te spletne
strani, ra unalnik po lje podatke iz te datoteke nazaj k nam. Lahko spremenite nastavitve brskalnika,
da zavrne vse ali nekatere pi kotke, ali da je obve en o vsakem novem pi kotku. e pi kotki niso
sprejeti bo mo no, da ne boste mogli (delno) uporabljati na o spletno stran in/ali na e storitve.

Kdo ima dostop do podatkov?
Tretjim osebam lahko naro imo opravljanje storitev v na em imenu v zvezi z obdelavo pridobljenih
e verjamemo, da je razkritje
podatkov. Osebnih podatkov ne bomo razkrili tretjim osebam , razen
potrebno za: (a) da je v skladu z zakonskimi zahtevami, ali (b) uveljavljanje te izjave ter dolo ila in
pogoje te spletne strani.

Kako uporabljamo va e podatke?

Denon primarni cilj pri zbiranju osebnih podatkov je, da vam omogo amo uporabo storitev ter, da
lahko iz na e strani stopimo v stik z vami za potrditev prejema va ega prenosa ali v primeru pojav
napak. e ste nam dovolili, da to storimo, bomo uporabili tudi va e-po tni naslov za po iljanje
informacij o na ih izdelkih in storitvah ("Po ta").
Denon lahko opravlja raziskave o na
dnevnika stre nika. To delamo, da bi bolje razumeli in slu
zbrane in analizirane na ravni, da se prepre
posameznika oziroma uporabnika.

ih datotek
ili na im uporabnikom. Te raziskave so
ajo na

Varnostni ukrepi?
eno varen. Kot rezultat, medtem ko si
Noben prenos podatkov preko spleta ne mora biti 100% zajam
mi prizadevamo zavarovati va e osebne podatke, Denon ne more jam iti varnost podatkov, ki nam jih
po ljete vi ali od na e spletne strani. Posledica tega je, da spletno stran uporabljate na svojo lastno
odgovornost. Ko enkrat dobimo va e osebne podatke se bomo potrudili po najbolj ih mo eh, da
bomo zagotovili varnost teh podatkov v na em sistemu pred samo izgubo, zlorabo ali spremembo
podatkov.
Ko Denon prejme va e osebne podatke, so lahko ti podatki elektronsko poslani stre nikom zunaj
dr ave, kjer ste prvotno vnesli te podatke. Poleg tega se lahko uporabijo, hranijo in/ali obdelujejo izven
dr ave, kjer ste te podatke vnesli. Kadarkoli Denon (ali tretja oseba, ki sodeluje z nami v ta namen)
i podatki
upravlja osebne podatke, ne glede na to kje se to zgodi, bo Denon poskrbel, da bodo va
varni kot je to znano iz pravil in pogojev in iz te izjave.

Pregled in odjava
e elite pregledati, popraviti ali zamenjati osebne podatke, ki ste jih posredovali, se obrnite na nas
preko e-po tnih naslovov, navedenih v nadaljevanju. e ste prejeli e-mail in si ne elite ve prejemati emailov, se lahko odjavite tako, da po ljete pro njo za odjavo na tej isti e-po tni naslov ali pa s pomo jo
povezave odjavi v vsakem e-mailu.

Poizvedbe
Za nadaljnje informacije ali prito be nas prosim kontaktirajte na e-po
naveden spodaj.
Po tni naslov:
Beemdstraat 11
5653 MA Eindhoven
the Netherlands
Tel. +31 (0)40 2507 800
E-mail address: privacy@denon.eu

Chamber of Commerce number: 17073774
Dav na tevilka: 8005.94.757B01

tni naslov ali po tni naslov

