PRAVILNIK O ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKIH
PRAVILNIK O ZASEBNOSTI
UVOD
Ta Pravilnik določa, kako pri Blockchain Alliance Europe uporabljamo in ščitimo podatke, ki nam jih posredujete, ko uporabljate
naše storitve na spletnem mestu Blockchainalliance.si. Zavezani smo k zagotavljanju zaščite vaše zasebnosti. Vsi podatki, ki nam
jih posredujete, bodo uporabljeni izključno v skladu z veljavno zakonodajo in s tem Pravilnikom. Pravilnik lahko pri Blockchain
Alliance Europe kadarkoli spremenimo, revidiramo ali dopolnimo, in spremembe objavimo v tej rubriki. Svetujemo vam, da redno
preverjate stran s Pravilnikom in Pravilnikom o piškotkih, ter se seznanjate s vsebino trenutno veljavnega Pravilnika.
ZBRANI PODATKI
Pri Blockchain Alliance Europe lahko zbiramo, hranimo in obdelujemo naslednje podatke:
§

Osnovne podatke, kot sta vaše ime in priimek.

§

Kontaktne podatke, vključno z vašim e-poštnim naslovom in telefonsko številko.

§

Geografsko lokacijo.

Zbiramo tudi podatke o tem, do česa dostopajo obiskovalci Blockchainalliance.si, ko brskajo po spletni strani. Vseeno pa ste vi
tisti, ki imate nadzor nad našo možnostjo zbiranja in hrambe vaših osebnih podatkov. Kadarkoli se lahko obrnete na nas, če želite
izbrisati vse ali del vaših osebnih podatkov. Za dodatne informacije vas prosimo, da preberete navodila v rubriki “Upravljanje z
vašimi podatki”.
RABA PODATKOV
Zbrane podatke uporabljamo v več namenov, kot so zagotavljanje naših storitev, identifikacija in avtentikacija uporabnikov,
vzdrževanje in izboljšanje storitev, razvijanje novih storitev, prilagajanje storitev (priporočila), kontakt, vodenje evidenc ter
raziskovanje. Vsi zbrani podatki nam pomagajo vzdrževati kakovost naših storitev in vas ščititi pred kakršnimikoli nedovoljenimi
aktivnostmi. Podatkov, ki jih zbiramo, na noben način ne posredujemo tretjim osebam, razen za zagotavljanje zahtevanih storitev
ali v druge namene, ko imamo vaše dovoljenje oz. ko smo to dolžni storiti. Z vašim soglasjem lahko vaše osebne podatke
uporabljamo tudi za to, da vam pošiljamo promocijska sporočila o novih storitvah, posodobitvah storitev, novih funkcijah,
posebnih ponudbah ali promocijska sporočila tretjih oseb, za katere se nam zdi, da bi vas zanimala. Pomembno: Če ne želite
podati soglasja za prejemanje promocijskih sporočil oz. to soglasje prekličete, boste še vedno prejemali sistemska sporočila, ki so
nujna za delovanje storitev, ki jih zagotavljamo. Soglasje za prejemanje promocijskih sporočil lahko podate neposredno na spletni
strani, prekličete pa ga lahko tako, da nam pišete na info@blockchainalliance.si, ali pa kliknete na povezavo za odjavo od
obveščanja, ki jo najdete v vsakem prejetem sporočilu. Dolžni smo razkriti osebno določljive podatke za ukrepanje v zvezi s
kakršnimikoli nezakonitimi dejavnostmi oz. v primerih, ko to zahteva zakon. Blockchainalliance.si lahko vsebuje povezave do
drugih spletnih strani, ki si jih lastijo in z njimi upravljajo tretje osebe. Z uporabo naših storitev se strinjate, da pri Blockchain
Alliance Europe ne odgovarjamo za zaščito in zasebnost katerihkoli podatkov, ki jih posredujete med obiskom teh strani, in da za
te strani ne velja ta Pravilnik.
UPRAVLJANJE Z VAŠIMI PODATKI
Zbrane podatke shranjujemo, dokler le-ti niso več potrebni za zagotavljanje naših storitev oz. dokler vaš račun ni izbrisan, karkoli
nastopi prej. Odločitev je vezana na posamezni konkretni primer, glede na naravo podatkov, glede na razloge za njihovo zbiranje
in obdelovanje ter glede na relevantne operativne oz. pravne potrebe hrambe podatkov.
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Če želite upravljati z vašimi podatki oz. jih spremeniti, omejiti ali izbrisati, vam to omogočamo z uporabo naslednjih sredstev:
§

Kaj imamo, Kako spremeniti in Kako izbrisati vaše osebne podatke: Če želite prejeti seznam vaših osebnih podatkov, ki jih
trenutno hranimo, oz. če želite katere od njih spremeniti ali izbrisati, nam prosim pišite na info@blockchainalliance.si. V
primeru izbrisa zaupnih podatkov bodo ti delno ali v celoti izbrisani v roku 14 dni.

PRAVILNIK O PIŠKOTKIH
Ta spletna stran, tako kot vse ostale, uporablja majhne datoteke znakov in številk, ki jih imenujemo piškotki. Piškotki se
uporabljajo za prilagajanje spletne strani in izboljšanje učinkovitosti ter funkcionalnosti spletne strani, z namenom boljše
uporabniške izkušnje in varnosti.
Več o tem, kaj piškotki sploh so, katere piškotke uporabljamo na spletnem mestu Blockchain Alliance Europe, kako lahko odločitev
glede posamezne vrste piškotkov spremenite ter kako piškotke izbrišete, si lahko preberete v nadaljevanju.
Če na tej podstrani niste prejeli vseh želenih informacij ali pa imate dodatna vprašanja glede uporabe piškotkov, vas prosimo, da
nas kontaktirate na elektronski naslov info@blockchainalliance.si.
KAJ SO PIŠKOTKI IN KAKO JIH UPORABLJAMO?
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletni brskalnik ob obisku spletne strani shrani v napravo. Spletnim mestom s tem
omogočajo shranjevanje podatkov, na primer uporabniških nastavitev, ki jih je uporabnik nastavil na določeni spletni strani. Z
nameščanjem piškotkov v brskalnik omogočamo delovanje tako spletne strani kot tudi naših storitev ter vas ob ponovnem obisku
prepoznamo in vam ponudimo vaše shranjene nastavitve. S piškotki lahko povečamo stopnjo personalizacije in izboljšamo
funkcionalnost. Nekateri piškotki so shranjeni v napravi le dokler uporabnik ne zapre brskalnika, drugi pa ostanejo v napravi daljše
časovno obdobje.
Na spletni strani uporabljamo različne piškotke, in sicer: sejne ali začasne piškotke (ang. session cookies), trajne ali shranjene
piškotke (ang. persistent cookies), lastne (ang. first-party cookies) in druge piškotke (ang. third-party cookies). Sejni piškotki so
shranjeni v brskalnik samo začasno, saj se po koncu seje oziroma zaprtju spletnega brskalnika izbrišejo. Trajni piškotki imajo
daljšo življenjsko dobo (od 1 minute do 2 let) in se po vnaprej določenem obdobju samodejno izbrišejo. Trajni piškotki se
uporabljajo, na primer, za shranjevanje podatkov za prijavo v sistem. Piškotke, ki se uporabljajo za različne raziskave vedenja
uporabnikov na spletni strani, lahko uporabljamo mi ali pa naši poslovni partnerji. Za celoten seznam piškotkov in njihov
podrobnejši opis si oglejte razdelek “Seznam piškotkov”.
Blockchain Alliance Europe uporablja piškotke v različne namene; razdelili smo jih v dve skupini:
§

Tehnični piškotki (ang. technical cookies), ki se uporabljajo za prikazovanje in pravilno delovanje spletne strani, za kreiranje
uporabniškega računa, prijavo v sistem in podobno. Ta vrsta piškotkov je obvezna za osnovno delovanje spletne strani.

§

Izvedbeni piškotki (ang. performance cookies) za izboljšanje delovanja in uporabniške izkušnje, ki pa se uporabljajo za tri
različne namene:
§

Funkcionalni piškotki (ang. functional cookies): omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti (na primer
jezik spletne strani, iskanja). Prav tako te piškotke uporabljamo za pomnenje prijavnih podatkov, da vam ob ponovnem
obisku ni potrebno ponovno vpisovati podatkov (geslo bo še vedno šifrirano). Funkcionalni piškotki niso nujno potrebni
za osnovno delovanje spletne strani, vendar pa izboljšajo vašo izkušnjo na spletnem mestu Blockchain Alliance Europe.
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§

Analitični piškotki (ang. analytical cookies): se uporabljajo za zbiranje načinov interakcije uporabnikov z našo spletno
stranjo. S temi piškotki lahko optimiziramo in izboljšamo spletno mesto, prav tako pa zagotovimo, da to ostane zanimivo
in relevantno.

§

Komercialni piškotki (ang. commercial cookies): se uporabljajo za prikazovanje personalizirane vsebine in oglasov na naši
ali na drugih spletnih straneh ter za izmenjavo vsebin na družbenih omrežjih.

SEZNAM PIŠKOTKOV
Ime piškotka

Vrsta piškotka

Čas veljavnosti

Opis

_gat

izvedbeni piškotek

1 minuta

Omogočanje omejevanja pogostosti zadetkov (Google
Analytics).

_ga

izvedbeni piškotek

2 leti

Omogočanje razlikovanja med uporabniki (Google
Analytics).

_gid

izvedbeni piškotek

1 minuta

Omogočanje razlikovanja med uporabniki (Google
Analytics).

ARRAffinity

tehnični piškotek

čas ene seje

Usmerjanje na optimalni strežnik (Azure Affinity).

default_curr

tehnični piškotek

6 mesecev

Shranjevanje izbire valute.

lang

tehnični piškotek

2 leti

Shranjevanje izbire jezika.

PHPSESSID

tehnični piškotek

čas ene seje

Shranjevanje podatkov o trenutni seji.

ency

KAKO LAHKO UPRAVLJAM Z UPORABO PIŠKOTKOV?
S shranjevanjem piškotkov lahko kadar koli upravljate v brskalniku naprave. Če želite izbrisati vse shranjene piškotke iz spletnega
brskalnika, preverite spodnje informacije “Kako izbrišem piškotke”. Vašo odločitev glede piškotkov lahko kadar koli spremenite s
klikom na “Pravilnik o zasebnosti in piškotkih”, ki se nahaja na dnu spletne strani.
Če se s piškotki ne strinjate ali blokirate določeno vrsto piškotkov, se lahko zgodi, da spletna stran ne bo delovala pravilno in ne
boste mogli uporabljati vseh funkcionalnosti, ki jih Blockchain Alliance Europe ponuja.
Pravilnik o piškotkih se lahko kadar koli spremeni, zato je pomembno, da občasno pregledate vsebino tega pravilnika, še posebej
kadar vnesete osebne podatke.
KAKO IZBRIŠEM PIŠKOTKE?
Soglasje za shranjevanje in branje piškotkov lahko kadar koli prekličete tako, da v spletnem brskalniku naprave onemogočite
piškotke in/ali izbrišete vse piškotke.
Če spreminjate nastavitve ali blokirate določeno vrsto piškotkov, se lahko zgodi, da spletna stran ne bo delovala pravilno in ne
boste mogli uporabljati vseh funkcionalnosti, ki jih spletno mesto Blockchain Alliance Europe ponuja.
Pravilnik o piškotkih se lahko kadar koli spremeni, zato je pomembno, da občasno pregledate vsebino pravilnika, še posebej kadar
vnesete osebne podatke.
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