Izjava o zasebnosti PROJEKTA BIG STEP
Izjava o zasebnosti velja od maja 2018
V projektnem konzorciju BIG STEP se zavedamo pomembnosti varovanja vaših osebnih
podatkov. Storili bomo vse, kar je v naši moči, da bomo vaše osebne podatke obdelali
odgovorno in v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. To velja za vse države, kjer
je dostopano do spletne strani BIG STEP.
V primeru, da imate vprašanja ali pritožbe v zvezi z našo politiko zasebnosti, se lahko
obrnete na koordinatorja spletne strani Big Step: info@bigstepproject.eu. Če obstajajo
kakršne koli težave v zvezi z zasebnostjo ali uporabo podatkov, ki niso bili obravnavani na
zadovoljiv način, se lahko obrnete na koordinatorja spletne strani Big Step
info@bigstepproject.eu.

Zbiranje osebnih podatkov
Uvod
V različnih situacijah se lahko odločite, da nam posredujete svoje osebne podatke. Na ta
način nam lahko sporočite svoje ime in kontaktne podatke, ko želite komunicirati z nami, ko
se včlanite za storitev, ob naročanju, ko ste dobavitelj ali poslovni partner ali ko želite
poslovati z nami. Če navedete, da ne želite, da bi bili vaši podatki uporabljeni za
komunikacijo, ki ni povezana z vašimi posebnimi zahtevami, bomo to izbiro spoštovali.
Obiski spletnega mesta
Zbiramo lahko podatke o vaši uporabi naših spletnih strani. V ta namen uporabljamo
različne tehnike. Vsakič, ko obiščete eno od naših spletnih strani, lahko shranimo določene
informacije, ki nam jih pošlje vaš brskalnik, kot je vaš IP-naslov (vključno z informacijami, ki
jih lahko izpeljemo iz vašega IP-naslova, kot je vaša geografska lokacija), vrsto brskalnika, ki
ga uporabljate z njegovo različico in jezikom; čas in trajanje vašega obiska ter naslove
spletnih strani, ki se nanašajo na našo spletno stran. Poleg tega lahko zberemo informacije
o straneh, ki jih obiščete v naših spletnih mestih, o času, ki ga porabite na vsaki strani in o
drugih dejanjih, ki jih izvajate med obiskom naše spletne strani. Ko obiščete našo spletno
stran, ne da bi se prijavili, lahko zato, da bo spletno mesto delovalo pravilno, še vedno
zbiramo nekatere osebne podatke.
V določenih primerih so naši programski izdelki opremljeni s tehnikami, ki nam omogočajo
zbiranje informacij o uporabi naših izdelkov ali storitev. S pomočjo določenih tehnik lahko
ugotovimo, ali ste odprli e-poštno sporočilo ali kliknili na določeno povezavo v e-poštnem
sporočilu. Več informacij o tehnikah, ki jih uporabljamo, najdete v razdelku Piškotki, spletni
svetilniki ("Web Beacons") in druge tehnike.

Tržne informacije
Večina informacij, ki jih zbiramo o vas, izhaja iz neposredne interakcije z vami.
Občasno lahko zbiramo tudi osebne podatke prek drugih virov, kot so dobavitelji s
seznamov. V tem primeru od dobaviteljev zahtevamo, da zagotovijo, da so informacije
prejete na zakonit način in da imamo pravico do zbiranja teh informacij in njihove uporabe.
Ko se prijavite na dogodek, beležimo dodatne (preko povezave (“online”) ali brez povezave
(“offline”)) informacije v zvezi z organizacijo dogodka. Med dogodkom beležimo podatke,
na primer o udeležbi na sejah in rezultatih anket. Dogodki se lahko posnamejo ali pa se
posnamejo skupinske slike. Imamo pravico do uporabe slik za promocijske namene. Če nam
pustite vaše kontaktne podatke (na primer tako, da nam ponudite vizitko), jih lahko
uporabimo za stik z vami.
Podatke, ki jih neposredno ali posredno zberemo, lahko združimo in tako pomagamo
izboljšati splošno natančnost in popolnost naše komunikacije z vami.

Zaščita pravic in lastništvo projektnega konzorcija BIG STEP in drugih
Če imamo utemeljene razloge za sum, da so pravice ali lastništvo projektnega konzorcija
BIG STEP, naših poslovnih partnerjev, dobaviteljev in strank drugih ogrožene, lahko
uporabimo tudi vaše osebne podatke ali jih damo na voljo za uporabo z namenom zaščite
teh pravic ali lastništva. Poleg tega imamo pravico razkriti vaše osebne podatke kadarkoli je
to zakonito zahtevano od nas in če menimo, da je izpostavljenost potrebna, da bi zaščitili
naše pravice ali pravice drugih ali da bi izpolnili sodni nalog, nalog ali pravni postopek v zvezi
z našimi spletnimi stranmi.
Obdobje hrambe
BIG STEP hrani vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno v okviru cilja, za
katerega se informacije obdelujejo, ali dokler obstaja utemeljen razlog za shranjevanje vaših
osebnih podatkov (npr. za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, za reševanje vprašanj ali za
sklenitev sporazumov). Vaši podatki o registraciji se hranijo, dokler je vaš račun aktiven
oziroma dokler so potrebni za izvajanje določene storitve. Če ne želite več, da uporabljamo
vaše osebne podatke, se lahko obrnete na info@bigstepproject.eu.

Piškotki, spletni svetilniki ("Web Beacons") in druge tehnike
Kot smo že omenili, beležimo informacije v zvezi z vašim obiskom naših spletnih strani in
vašo uporabo naših izdelkov programske opreme, in sicer z namenom zbiranja informacij o
uporabi in učinkovitosti, kar omogoča, da postanejo vaše izkušnje bolj osebne,
komunikacija prilagojena vašemu profilu in izboljšanje naših izdelkov in storitev. To
naredimo s pomočjo različnih tehnik, kot so skripte, oznake, superpiškotki (“Local Shared
Objects” oz. “Flash piškotki”), lokalni pomnilnik za shranjevanje (HTML5) in “piškotki”.
Objava sprememb
V primeru kakršnekoli večje spremembe v tej Izjavi o zasebnosti vam bomo sporočili z
obvestilom na naši spletni strani in na način, kot ga veleva zakon.
Vprašanja o zasebnosti in dostopu do vaših podatkov
V primeru, da imate vprašanja o tej izjavi o zasebnosti ali o uporabi vaših podatkov s strani
projektnega konzorcija BIG STEP, lahko pošljete e-pošto na info@bigstepproject.eu.
Kontaktirate nas lahko tudi na:
BIG STEP PROJECT
Campuslaan 21
3590 DIEPENBEEK
V določenih primerih je možno pregledati ali spremeniti vaše osebne podatke na spletu. Če
vaši podatki niso dostopni na spletu in če želite imeti kopijo določenih podatkov, ki ste jih
posredovali projektnemu konzorciju BIG STEP, ali če opazite, da so podatki napačni in jih
želite popraviti, nam pišite na info@ bigstepproject .eu. Če ne želite več prejemati
marketinških sporočil BIG STEP-a, pošljite e-pošto na info@bigstepproject.eu in sledite
navodilom “Odjavi se” (“Unsubscribe”), ki so vključena v vsako marketinško pošto.

