POLITIKA ZASEBNOSTI
Uporabniki spletnega portala www.kmetijskioglasnik.si so lahko fizične ali
pravne osebe, pri čemer se, po Zakonu o varstvu osebnih podatkov, samo
podatki fizičnih oseb štejejo za osebne podatke. Vsi vaši osebni podatki, ki nam
jih poste posredovali pri registraciji, bodo varovani v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov (Ur. List RS št. 59/1999, 57/2001, 59/2001).

Kot veliko drugih spletnih strani, tudi naša spletna stran samodejno zbira
določene neprepoznavne podatke o uporabnikih spletnih strani, kot so naslov
Internet Protokola (IP) vašega računalnika, naslov IP vašega ponudnika spletnih
storitev, datum in čas vašega dostopanja na spletno stran, spletni naslov strani s
katere ste se povezali neposredno na spletno stran, operacijski sistem, ki ga
uporabljate, obiskane dele spletne strani, dostopane spletne strani in ogledane
informacije ter materiale, ki jih nalagate ali prenašate s spletne strani. Ti
podatki, ki nam ne odkrivajo vaše identitete, se uporabljajo v namene
upravljanja s spletnimi strani, za upravljanje s sistemom ter za izboljšanje
spletne strani.
Kot uporabnike spletnega portala Kmetijski portal (v nadaljevanju KO) vas
želimo seznaniti, da bomo vse od vas pridobljene informacije uporabljali
izključno za potrebe komuniciranja z vami in da vašega imena in drugih osebnih
podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo oziroma jih posredovali
tretjim osebam. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega
dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v
zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s
prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo
shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego
namena.

Na podlagi vaše privolitve bomo vaše osebne podatke uporabljali za potrebe
informiranja

o

naših

aktivnostih

in

programih

in

vas

preko

različnih

komunikacijskih sredstev seznanjali z novostmi naše izobraževalne ponudbe.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da tako glede njihovega
varstva,

zavarovanja,

obveznosti,

ki

jih

vodenja

katalogov

podatkov

in

drugih

pravic

in

družba ČZD Kmeči glas, d.o.o., kot upravljalec zbirke

osebnih podatkov ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe.
Ponudnik, d r u ž b a Č Z D K m e č i g l a s , d . o . o . , s e zavezuje k trajnemu
varovanju vseh osebnih podatkov. Le-ti ne bodo uporabljeni v nobene druge
namene kot pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov in ostalo
potrebno komunikacijo. Podatki uporabnikov spletnega nakupovalnega centra v
nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.
S potrošnikom bo ponudnik stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo
le, če ponudnik temu izrecno ne nasprotuje.

Naša politika glede varovanja podatkov je sledeča:

-

Uporabnikom vedno natančno povemo, kako bomo uporabili podatke, ki
jih vpišejo v različne obrazce na spletni strani. Vsi ti podatki pa nikoli
niso dostopni tretjim osebam.

-

Podatkov o naših uporabnikih nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo
in ne dovolimo, da bi jih uporabila katerakoli tretja oseba.

-

Naše baze e-poštnih naslovov redno čistimo, tako da je v njih čim manj
naslovov z napakami.

Družba ČZD Kmečki glas, d.o.o., spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo
osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema KO, skrbno
varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih
uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu
ČZD Kmečki glas, d.o.o določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso
vezane na naš spletni informacijski sistem, ne prevzemamo nobene odgovornosti
za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Družba ČZD Kmečki glas, d.o.o. se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih
močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev na naši spletnih strani.
Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo
razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno
uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za
zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Družba ČZD Kmečki glas, d.o.o., ne more
izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim
ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.
Če se boste kadarkoli hoteli odjaviti, lahko to storite na naši spletni strani.
Preprosto vpišete svoj e-naslov, označite odjavljam in kliknete pošlji.

PIŠKOTKI (angl. Cookies)

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob
obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki na eni
strani poskrbi za enostavnost in hitrost, vendar pa po drugi strani predstavljajo
tudi

vdiranje

v

zasebnost

oziroma

možnost

kasnejšega

usmerjenega

oglaševanja.

Vsebina piškotka

V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej
je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani.
Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebnem direktoriju. Z
dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani
spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri
upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj
o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta.

Piškotke lahko z določenimi nastavitvami brišemo, izključujemo oziroma jih
pogojno uporabljamo. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke
sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja
zapisanega v naslovni vrstici.
Varnost – Za zaščito hranjenih podatkov uporabljamo fizične in tehnološke
postopke, na enak način skrbimo tudi za to, da so naši strežniki, namenski
programi in baze podatkov zavarovane, in da nepooblaščene osebe do njih
nimajo dostopa in jih ne morejo uporabljati.

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, ilustracijami oz. drugimi
predstavitvami v kakršni koli obliki na teh spletnih straneh so pridržane in se
lahko reproducirajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa
opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali
kako drugače razširjati.

Razmnoževati ali kako drugače razširjati dela ali celotnih vsebin iz teh spletnih
strani za javnost je prepovedano, razen na podlagi vnaprejšnjega pisnega
dogovora z družbo ČZD Kmečki glas, d.o.o.

