May 2018

Pravilnik o zasebnosti podjetja Viasat World
Predstavljamo vam Pravilnik o zasebnosti. Pri podjetju Viasat World Limited ("Viasat" ali
mi ali nas ali

e

.

uporabno tega spletnega mesta (ne glede na to, od kod
do njega dostopate).
obdelujemo
osebne pod

krbno

preberite pravilnik, da boste
ravnanje z njimi.
To spletno mesto ni namenjeno otrokom, zato podatkov o otrocih namerno ne zbiramo.
KONTAKT

-naslov: legal@viasatworld.com.
na nas,

e, da bomo zavoljo

se boste obrnili

in svoje varnosti morda morali

ident

.

Podjetje Viasat World Limited
(EU) 2016/679 (

.

Greenu na naslovu Chiswick High Road 610, London W4 5RU,

Chiswick
.
Information

ICO

ki je nadzorni organ

(www.ico.org.uk).
ICO.
PODATKI, KI JIH ZBIRAMO
Zbiramo in obdelujemo lahko naslednje podatke o vas:
a) Podatke, ki nam jih dajete:
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-

Pri uporabi tega spletnega mesta nam lahko dajete podatke pri izpolnjevanju
obrazcev in

ali kako
vse podatke, ki nam jih posredujete preko tega spletnega

mesta, ko se prijavite na e-novice ali publikacije, sodelujete v tekmovanjih,
promocijah ali anketah,

ali

kakorkoli uporabljate to spletno mesto

aktivnosti .

se boste obrnili na nas,

bomo korespondenco evidentirali. Podatki, ki nam jih dajete, lahko vsebujejo
-naslov.
komunikacijske preference.
-

Kadar moramo od vas pridobiti podatke

ali pogodbe,

sklenjene z vami, in nam ne priskrbite zahtevanih podatkov, morda ne bomo
i.
b) Podatki, ki jih zbiramo avtomatsko:
Avtomatsko

.
dodeljen naslov internetnega protokola (IP), identiteto

ponudnika interneta, vrsto naprave za brska

brskalnika,

postopke in vzorce brskanja,

.

o vrsti naprave,
identifikacijsko oznako naprave (den

ki jo uporabljate, posebno
IMEI/MEID/ESN, naslov MAC
, ki jo

uporabljate)

kartice SIM in Android ID za ustvaritev edinstvene
naprave preko UUID, podatke o mobilnem omre

mobilnem operacijskem sistemu, vrsti mobilnega brskalnika, ki ga uporabljate,
jeziku uporabnika, znamki in m
sistema in IPv4 (podatki o napravi).
c) Podatki, ki jih dobimo iz drugih virov (podatki tretjih oseb):
Tesno sodelujemo s tretjimi osebami
radi storitev

ponudniki storitev
. Od njih bomo dobivali podatke o vas z

namenom zagotavljanja delovanja

tega spletnega mesta i
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med obiskovalci spletnega mesta. Med njimi so Google
Analytics, regionalna shema, geolokacija in JsessionID. Pomagajo nam
nekaterih aktivnosti

spletno mesto ter njegove lastnosti.

morda ne boste mogli dostopati do vseh
delov spletnega mesta.

ZA KAJ UPORABLJAMO PODATKE
Podatke o vas uporabljamo za:
-

da bi
hitro ter

o odgovorili na vsa

in zahteve;

-

itno prepovedanih ali nezakonitih
za

-

;

za analizo in razumevanje
z aktivnostmi.

sicer v naslednjih primerih:
-

;
kadar je zaradi legitimnih interesov nujno (a)

vnih

dogodkih, povezanih z Viasat; ali (b)
mesta
-

spletnega

;

kadar moramo izpolniti pravne ali regulativne obveznosti.

R

KOV

Osebne podatke, ki jih zbiramo, bomo razkrili:
-

:
z aktivnostmi.
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-

Tretjim osebam:
•

:

v primeru, da prodamo ali kupimo katerokoli podjetje ali
takega podjetja ali

•

. V tem

;

podjetje Viasat

odkupi tretja stran. V tem primeru bodo

zbrani osebni podatki

;

•
regulativne obveznosti ali zahteve;
•

svojih strank ali drugih oseb. To
v z drugimi podjetji ali organizacijami z namenom

K

NE PODATKE

Podatke, ki jih zbiramo o vas, lahko prenesemo in shranimo zunaj Evropskega
gospodarskega prostora ( EGP ). Obdeluje jih lahko osebje zunaj EGP, ki dela za nas ali
in nudenju storitev, povezanih s spletnim mestom in
bnih podatkov se strinjate s tem prenosom,
shranjevanjem in obdelavo. Naredili bomo vse potrebno, da
ladu s tem Pravilnikom o zasebnosti.
Kjer smo vam dodelili (ali ste si izbrali) geslo, ki vam
nikomer.

strogih varnostnih postopkov in

,

komunikacijskim

protokolom
dostopa.
bistvene tretje osebe. Tako
in opravljali katerekoli
narav
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).
V
Pravico imate:
-

zahtevati dostop do svojih osebnih podatkov podatkov, ki jih hranimo o vas, in preverite, ali jih zakonito obdelujemo;

-

zahtevati popravek svojih osebnih podatkov - popravite lahko katerikoli nepopoln
podatek o vas

it

podatkov, ki smo jih dobili od vas.
-

zahtevati izbris svojih osebnih podatkov - lahko nas prosite za izbris ali
naprej obdelovali. Prav tako imate pravico zahtevati izbris ali odstranitev svojih
nezakonito obdelovali
okalnimi
zakoni
,
ko boste oddali zahtevo);

-

nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov

legitimnim

razlogom, na podlagi
tako imate pravico nasprotovati obdelavi svojih osebnih podatkov za neposredne
namene t

ili. V nekaterih primerih bomo dokazali, da

imamo zakonite in

-

zahtevati omejitev obdelovanja svojih osebnih podatkov - opustitev obdelovanja
svojih osebnih podatkov lahko zahtevate v naslednjih primerih: (a)
preveriti

; (b)
; (c)

av jih ne

potrebujemo

radi pridobitve, izvajanja ali obrambe

pravice v pravnem zahtevku; ali (d) nasprotujete uporabi svojih podatkov, vendar
moramo preveriti, ali jih zaradi prednostnih zakonitih interesov lahko uporabimo;

5

May 2018
-

zahtevati prenos svojih osebnih podatkov sebi ali tretjim osebam - vam ali tretjim
osebam, ki ste jih navedli, bomo osebne podatke posredovali v strukturiranem,
strojno berljivem formatu (
samodejne informacije, za katere ste najprej dovolili, da jih uporabimo, ali za
podatke, ki jih potrebujemo za izvedbo katerekoli pogodbe z vami);

-

preklicati privolitev kadarkoli, kadar za obdelavo osebnih podatkov potrebujemo
- vendar to ne vpliva na zakonitost kateregakoli postopka,
bomo mogli

V tem primeru vas bomo

obvestili o tem, ko boste preklicali svojo privolitev.
javljati katerokoli od teh pravic, nas kontaktirajte na: legal@viasatworld.com.
zagotovitve pravice do dostopa do podatkov (ali za uveljavitev ka
pravice).
dostopati.
SPREMEMBE PRAVILNIKA O ZASEBNOSTI
spremenili
Nadaljevanje
uporabe tega spletnega mesta po vsakem obvestilu pomeni posredno soglasje na vse
spremembe

o ne privolite, morate to spletno mesto

nemudoma nehati uporabljati in nas obvestiti na marketing@viasatworld.com, da
prejemati obvestil.

KONTAKT
zahteve
na Viasat World Limited, Chiswick Green, 610 Chiswick High Road, London W4 5RU,
United Kingdom

-naslov: legal@viasatworld.com.
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