IZJAVA O VARSTVU PODATKOV
Veselimo se vašega zanimanja za našo spletno stran in naše podjetje. Varovanje vaše zasebnosti je za
nas zelo pomembno. Strogo upoštevamo določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (SUVP) in
podatke obdelujemo v skladu z njihovimi načeli.
V nadaljevanju vas bomo podrobno seznanili s podjetjem "Blue Tomato" in ravnanjem z vašimi
podatki. Celotno izjavo o varstvu podatkov lahko tukaj prenesete tudi v vašem jeziku.
1. Kdo smo in kdo je odgovoren za obdelavo podatkov?
a) Struktura podjetja in skupina podjetij
Blue Tomato GmbH, FN 80499g (v nadaljnjem besedilu "Blue Tomato Austria") je avstrijska družba
s sedežem na naslovu v Hochstraße 628, 8970 Schladming in del skupine družb Zumiez z matično
družbo Zumiez International, LLC, s sedežem v Lynnwoodu (ZDA) ali njeni hčerinski družbi, Zumiez
Europe Holding GmbH, s sedežem v Luzerneju (Švica). Zumiez International LLC s svojimi
hčerinskimi podjetji v Evropi oblikuje skupino podjetij (v nadaljnjem besedilu kratko »BlueTomato«) v smislu SUVP.
Blue Tomato Österreich je operater spletnega mesta Blue Tomato in vseh njegovih prisotnosti na
spletu ter je operativno odgovoren za vsa hčerinska podjetja skupine podjetij Zumiez v Evropi. Kraj
glavne uprave in glavne podružnice v smislu SUVP je Avstrija.
Vsa podjetja skupine se zavezujejo, da bodo varovala osebne podatke v okviru »obvezujočih
notranjih predpisov o varstvu podatkov (zavezujoča poslovna pravila)«. Več informacij o
uveljavljanju svojih pravic najdete v točki 6.
b) Odgovorna oseba za varstvo podatkov
Blue Tomato Österreich odloča o sredstvih in namenih obdelave podatkov za vsa hčerinska
podjetja skupine podjetij Zumiez v Evropi. Tako je za obdelavo podatkov odgovorno podjetje
Blue Tomato GmbH (FN 80499g)
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Avstrija)
E-naslov: info@blue-tomato.com
Tel.: +43 3687-2422-333
c) Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki jo imenuje skupina podjetij
Christian Nitsche
Hochstraße 628, 8970 Schladming (Avstrija)
E-naslov: datenschutz@blue-tomato.com
Tel.: +43 3687-2422-333
2. Področje uporabe izjave o varstvu podatkov

Ta izjava o varstvu podatkov se uporablja za skupino podjetij Blue Tomato v Evropi, za vse spletne
strani podjetja Blue Tomato Österreich ter za vse druge spletne objave, vključno s spletnimi mesti za
družbene medije, zlasti stran Facebook za sledilce.
3. Katere podatke obdela Blue Tomato in od kod prihajajo podatki?
a) Kje Blue Tomato pridobiva osebne podatke?
Podatke zbiramo sami, na primer z vašim vnosom na naši spletni strani, z objavo v trgovini itd. ali
pa jih dobimo od tretjih oseb, npr. z naročilom prek trgovin Amazon ali Ebay ali prek povezave
Facebook. Dalje lahko obdelujemo podatke, pridobljene iz javno dostopnih virov.
b) Katere podatke obdeluje Blue Tomato?
Blue Tomato v smislu minimizacije podatkov obdeluje samo tiste podatke, ki so potrebni za
izpolnitev pogodbe, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ali v okviru zakonitih interesov ali če ste
nam za to dali svoje izrecno soglasje. Kolikor je mogoče, Blue Tomato (psevdo-)anonimizira vaše
podatke. Preberite več o tem v točki 12. Varnostni ukrepi. Blue Tomato ne obdeluje nobenih
posebnih kategorij podatkov svojih strank v skladu z 9. členom SUVP.
Med osebne podatke, ki jih obdeluje Blue Tomato, sodijo:













osebni podatki, kot so ime, naslov, rojstni dan, kraj rojstva, naslov dostave,
fizični podatki, kot so teža, višina, velikost čevljev, velikost oblačil, vendar le, kolikor ni mogoče
identificirati vaše osebe,
kontaktni podatki, kot so telefonska številka, e-naslov,
podatki in informacije iz elektronskega prometa, kot so naslovi IP, piškotki, slikovne pike,
aplikacije itd.;
podatki o naročilih,
oglaševalski in prodajni podatki,
splošni podatki o komunikacijah, kot so poizvedbe in posvetovanja prek storitev za kupce,
Podatki, ki jih zbere sam Blue Tomato ali prek partnerjev, kot so nakupovalne navede; način
plačevanja in interesi,
podatki za izpolnjevanje zakonskih in uradnih obveznosti,
podatki za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, kot so jamstvo ali garancija,
podatki o kreditnih karticah se obdelujejo v maskirani različici in samo v kontekstu nadzora nad
zlorabami,
drugi podatki o računu samo pri bančnih nakazilih v okviru (povratnih) nakazil.

4. Za kakšen namen obdelujemo podatke in na kakšni pravni podlagi (utemeljitvenem razlogu)
to počnemo?
Blue Tomato si prizadeva zagotoviti najboljše možno ponudbo izdelkov ter najboljšo možno izbiro
izdelkov in storitev, prilagojenih vašim željam in interesom. Pri tem moramo upoštevati tudi posebne
državne okoliščine, kot so jezik, valuta in morebiti različni predpisi.
Podatke obdelujemo na osnovi navedenih pravnih podlag in z njimi povezanimi nameni.

a) Za izpolnjevanje (pred) pogodbenih obveznosti (črka b, 1. odstavka 6. člena SUVP)




Izpolnitev nakupa v skladu z našimi Splošnimi pogoji poslovanja.
Svetovanje in pojasnitev ob nakupu,
zagotavljanje storitev, kot so potovanja in tečaji,

b) Za zaščito zakonitih interesov Blue Tomato ali tretje osebe (črka f, 1. odstavka. 6. člena)
Da vam lahko ponudimo brezhibno nakupovanje v naši spletni trgovini in naših trgovinah, najboljšo
storitev in najboljše svetovanje, storitve, kot so potovanja, športne tečaje, tekmovanja in druge
prireditve ter sodelovanje pri vseh ponudbah Blue World in vas lahko obveščamo o izdelkih,
trendih, novostih in storitvah, zbiramo, shranjujemo, obdelujemo in analiziramo navedene
podatke.
Upravičen interes Blue Tomato ali tretje osebe pri tem je:















izvajanj trženjske dejavnosti, zlasti prilagojeno oglaševanje v sodelovanju s tretjimi osebami,
npr. oglaševalskimi partnerji,
izvajanje programov zvestobe za stranke,
zagotavljanje računa strank in profila strank na spletnih straneh Blue Tomato
Obdelava in shranjevanje komunikacijske vsebine po pošti, telefonu ali drugi komunikaciji (npr.
pri pritožbah, poizvedbah v skladu s s 6. točko),
izvajanje pošiljanja, ki ga izvede obdelovalec naročil, zlasti prevozniki, ki lahko za namene
dostave in sledenja prejmejo tudi vaš e-naslov in telefonsko številko,
ohranjanje funkcionalnosti naše spletne strani, naših spletnih trgovin in drugih spletnih
medijev Blue Tomato,
analiza vedenja kupcev s strani Blue Tomato in oglaševalskih partnerjev,
nadzorni ukrepi za zaščito zaposlenih, kupcev in premoženja podjetja Blue Tomato,
dobaviteljev in drugih partnerjev,
uveljavljanje pravnih zahtevkov in obramba pred neutemeljenimi zahtevki,
ukrepi za boj proti goljufijam in preprečevanje goljufij, npr. goljufije s kreditnimi karticami,
posvetovanje s kreditnimi pisarnami in izmenjavo podatkov za preverjanje kredita,
ukrepi za nadaljnji razvoj ponudbe izdelkov in storitev,
statistična vrednotenja,
glasovanje, razvoj poslovanja in strateški ukrepi v okviru skupine podjetij Blue Tomato,

Zoper obdelavo, ki temelji na zakonitih interesih, lahko v posameznem primeru vložite ugovor v
skladu z 21. členom SUVP. Več o tem boste izvedeli v točki 6.
c) V okviru soglasja (črka a, 1. odstavka 6. člena)
Poleg točk a) in b) Blue Tomato obdeluje vaše osebne podatke samo po izvedenem soglasju, npr.
pri pošiljanju novic ali piškotkov (več o tem v 10. točki Direktive o piškotkih). Svoje soglasje lahko
kadar koli prekličete. V zvezi s tem glejte tudi točko 6.
5. Kdo dobi podatke?

a) Splošne določbe
Blue Tomato ima jasna pravila o tem, kdo sme prejeti osebne podatke. V skupini podjetij Blue
Tomato bodo vaše podatke prejeli samo tiste službe in zaposleni, ki jih potrebujejo za izpolnjevanje
pogodbenih, zakonskih in nadzornih dolžnosti in obveznosti ter za zaščito zakonitih interesov,
navedenih v točki 3.b).
Poleg tega bodo vaše podatke prejeli obdelovalci naročil ,k jih je pooblastil Blue Tomato, to so
podjetja, ki nam pomagajo pri izpolnjevanju naših poslovnih ciljev in nalog, kot so npr. IT-podjetja,
ponudniki plačil, dobavitelji, dostavna podjetja, tiskarne itd., če jih potrebujejo za izpolnitev
dodeljenih nalog. Blue Tomato s temi obdelovalci naročil sklene pisne sporazume, ki jih zavezujejo,
da upoštevajo iste predpise, ki veljajo tudi za Blue Tomato.
Poleg tega so tretje osebe, s katerimi sodeluje Blue Tomato v okviru navedenih namenov obdelave
oz. ki lahko v okviru sodelovanja dokažejo zakonit interes, npr. agencije za izterjavo dolgov,
ponudniki plačil, trgovinske platforme, kot so osebni podatki podjetja Amazon ali Ebay podjetja
Blue Tomato, npr. če kupujete te platforme pri Blue Tomato.
Če obstaja zakonita ali uradna obveznost, lahko podatke prejmejo tudi javni organi.
b) Prenos podatkov v tretje države
Prenos podatkov v države zunaj EU se izvede samo, če ima ta država ustrezno stopnjo zaščite v
skladu s 45. členom SUVP ali druga jamstva v skladu s 46. členom SUVP za zadostno varstvo vaših
podatkov.
Blue Tomato je v skupini podjetij sestavil zavezujoče notranje predpise o varstvu podatkov
(zavezujoča poslovna pravila), ki jih mora potrditi organ za varstvo podatkov, v skladu s črko b, 2.
odstavka 46. člena ) kot dopolnilo k uporabljenim standardnim klavzulam o varstvu podatkov, ki se
uporabljajo v skladu s črko c, 2. odstavka 46. člena). Blue Tomato posreduje podatke na osnovi teh
jamstev.
c) Drug prenos podatkov v ZDA
Zaradi popolnosti vas opozarjamo, da v ZDA obstajajo nadzorni ukrepi s strani ameriških organov,
ki na splošno dovoljujejo shranjevanje vseh osebnih podatkov vseh oseb, katerih podatki so bili
preneseni iz EU ali Švice v ZDA. To se izvede brez razlikovanja, omejitve ali izjeme na podlagi
zasledovanega cilja in brez objektivnega merila, ki bi omejeval dostop ameriških organov do
podatkov in njihovo nadaljnjo uporabo v zelo določene, strogo omejene namene, ki jih je mogoče
upravičiti z dostopom do teh podatkov in poseganjem, povezanim z njihovo uporabo. Poleg tega
opozarjamo, da v ZDA za zadevne osebe ni na voljo nobenega pravnega sredstva, ki vam
dovoljujejo da bi lahko pridobili dostop do zadevnih podatkov in do popravkov ali izbrisa oz. ni
učinkovite pravne zaščite pred splošnimi pravicami dostop za ameriške organe. Izrecno vas
opozarjamo na to pravno in dejansko stanje, da boste lahko na podlagi informirane odločitve
privolili v uporabo svojih podatkov.

Nadalje izrecno opozarjamo, da ZDA in zlasti podjetja zunaj okvira za zaščito zasebnosti EU-ZDA in
Švice-ZDA nimajo zadostne stopnje varstva podatkov.
6. Kako dolgo obdelujemo in shranjujemo podatke?
Vaše podatke shranjujemo za obdobje trajanja poslovnega odnosa in naprej, da izvajamo
oglaševalske dejavnosti v okviru zakonitih interesov, če ne na zakoniti način nasprotujete tej
obdelavi v skladu z 21. členom SUVP ali če ne prekličete svojega soglasja, ki ste nam ga dali. Več o
tem v točki 6.
Zaradi zakonite obveznosti shranjevanja in dokumentacije je morda potrebno dodatno
shranjevanje. Sem spadajo zlasti Zvezni davčni zakonik (BAO) in avstrijski trgovinski zakonik (UGB)
ter drugi nacionalni in evropski pravni predpisi.
Zaradi garancijskih obveznosti in garancij naših dobaviteljev je mogoče in potrebno shranjevanje
za obdobje treh let (kratko obdobje zastaranja) in v posameznih primerih tudi bistvene daljše
(dolgo obdobje zastaranja) oz. pa smo to dolžni storiti zaradi zakonskih predpisov.
7. Vaše pravice kot zadevna oseba.
SUVP vam zagotavlja celovite pravice varovanja in obveščanja, zlasti pa pravico do ugovora in
preklica v skladu s točko g). S svojo zahtevo ali pritožbo se lahko kadar koli obrnete na našo
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
Pristojni nadzorni organ za skupino podjetij je avstrijski organ za varstvo podatkov. V primeru
pritožbe lahko stopite v stik tudi z njimi. www.dsb.gv.at
Podrobnosti vaših pravice ki jih lahko običajno uporabljate brezplačno:
a) pravica do obveščenosti v skladu s 15. členom SUVP
Imate pravico do brezplačnih informacij o vaših osebnih in shranjenih podatkih ter pravico do
popravka, blokiranja ali izbrisa in preklica izdanega soglasja. Obrnite se na našo pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov, če želite izvedeti, kako se uporabljajo vaši podatki.
b) Pravica do popravka v skladu s 16. členom 16 SUVP
Vaši podatki niso več pravilni. Ali želite uveljavljati svoje pravice ali imeti drugo zahtevo? Preprosto
jih delite z našim osebjem za stranke.
E-naslov: info@blue-tomato.com
Tel: +43 3687-2422-333
c) Pravica do izbrisa ali omejitve v skladu s 17. in 18. členom SUVP
Na zahtevo in pod pogoji iz 17. člena SUVP bomo izbrisali vaše podatke, razen če nismo upravičeni
do ponovne uporabe.

Pod pogoji iz 18. člena SUVP ali če ne moremo izbrisati podatkov, lahko zahtevate, da omejimo
obdelavo podatkov.
V vseh primerih bomo o vaši zahtevi obvestili tudi prejemnike podatkov in vas tudi prosili, da
izpolnite svojo zahtevo.
d) Pravica do prenosa podatkov: urejena v 20. členu SUVP
Zahtevate lahko, da damo vaše shranjene podatke na razpolago.
e) Pravica do ugovora v skladu z 21. členom 21 SUVP in za preklic v skladu s 13. členom SUVP
Če obdelava podatkov temelji na vašem soglasju v skladu s črko a, 1. odstavka 6. člena, lahko to
soglasje kadar koli prekličete.
Če vaše podatke obdelujemo zaradi našega zakonitega interesa, lahko zoper to obdelavo vložite
ugovor v skladu z 21. členom SUVP. Potem bomo takoj preverili, ali je vaša zahteva upravičena.
Za uveljavitev preklica in ugovora se preprosto obrnite na našo službo za pomoč strankam ali
pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.
f) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno z določanjem profila, v skladu z 22.
členom SUVP
Imate pravico, da niste podvrženi samodejnemu odločanju in določanju profila, če ima to za
posledico pravni učinek ali če to na vas vpliva na podoben način..
Blue Tomato uporablja avtomatizirano odločanje in določanje profila v skladu točko 9.
8. Ali nam morate poslati podatke?
Za obdelavo vašega naročila potrebujemo vaše podatke. Če nam posredujete podatke, ste dolžni
zagotoviti resnične podatke. V primeru napačnih informacij, na primer tudi napačnih informacij o
starosti, smo upravičeni zahtevati kakršno koli škodo, ki nam je nastala, in pri kazensko-pravni
pomembnosti tudi prijaviti.
Niste vam treba zagotoviti podatkov ali dati soglasja za obdelavo, če podatki niso pomembni za
uresničevanje pogodbe.
Zaradi različnih starostnih omejitev za sposobnost privolitve poslovne sposobnosti pa v posameznih
primerih potrebujemo vašo starost.
9. Avtomatizirano odločanje in določanje profila.
a) Avtomatizirano odločanje.
Samodejno odločanje se izvede samo, če se odločite za nakup z računom.

Preverjanje identitete in kredibilnosti pri na načinu plačila Če se odločite, da boste v postopku
naročanja uporabljali način plačila »Nakup z računom«, vas bomo prosili za soglasje za prenos
zahtevanih podatkov BillPay za odvijanje plačila ter za preverjanje identitete in kredibilnosti. Če
podate soglasje, bodo vaši podatki (ime in priimek, ulica, hišna številka, poštna številka, mesto,
datum rojstva, telefonska številka) in podatki, povezani z vašim naročilom, poslani na naslov
BillPay. Za namene lastne identitete in preverjanje kredibilnosti posreduje BillPay ali partner
podjetja, ki jih pooblasti BillPay, podatke na (ekonomske) urade in od njih prejme informacije in po
potrebi informacije o boniteti prejme na podlagi matematičnih in statističnih informacij, v njihovem
računu med drugim v , podatkih o naslovu. Podrobne informacije najdete v določbah varstva
podatkov družbe BillPay GmbH. Poleg tega BillPay za odkrivanje in preprečevanje goljufij vključi
pomoč tretjih oseb. Podatke, pridobljene s temi orodji, je mogoče po potrebi pri tretjih osebah
shraniti šifrirano tako, da jih lahko prebere samo Billpay. Samo, če izberete način plačila "nakup z
računom" našega partnerja za sodelovanje BillPay, bodo ti podatki uporabljeni, sicer se podatki
samodejno zapadejo po 30 minutah.
b) Določanje profila
Blue Tomato poskuša upoštevati vaše osebne interese, želje in vedenje kupcev, da bi vam zagotovili
optimalno izkušnjo nakupovanja v naši spletni trgovini in v trgovinah. V ta namen analiziramo tudi
podatke, ki ste jih navedli vi, vaše vedenje ob nakupovanju in brskanju v okviru zakonskih določb.
Kolikor bomo uporabili piškote in slikovne pike, vas bomo v okviru naše Direktive o piškotkih
zaprosili za vaše soglasje, če uporaba ni potrebna za komunikacijo ali če je zakonit interes podjetja
Blue Tomato dovoljen brez vašega soglasja. Več o tem v točki 10. Direktiva o piškotkih.
10.

Direktiva o piškotkih, analize spletih mest, družbeni mediji in oglaševanje po e-pošti

a) Splošne informacije o uporabi piškotkov
Na različnih straneh uporabljamo piškotke in slikovne pike, da obisk naše spletne strani naredimo
privlačnega in omogočamo uporabo določenih funkcij. Pri tem gre za majhne besedilne ali slikovne
datoteke, ki se shranijo na vaš računalniku ali so vključeni v naše spletne strani. Ti pomagajo pri
prepoznavanju vedenja brskanja in s tem je mogoče vaše dele spletne strani ali določene informacij
prilagoditi vašim interesom. Blue Tomato pri tem uporablja »Piškotke prve strani« in »Piškotke
tretje strani«. »Piškotek prve strani« prihaja iz podjetja Blue Tomato kot lastnika spletne strani
samega. Piškotki tretje strani se nanašajo na drugo, »tretjo« osebo (ponudnik storitev spletnega
trženja itd.), ki svoje spletne piškotke namesti na našo spletno stran na podlagi pogodbenega
sporazuma. S piškotkom prve strani vas lahko kot uporabnika prepoznajo samo tisti strani, pod
koder izvira piškotek, vendar ne prek več domen. Podatki se torej s tem ne posredujejo tretjim
osebam.
Piškotke tretjih strani nastavijo pogodbeni partnerji, ki na podlagi pogodbenega razmerja s
podjetjem Bule Tomato zbirajo uporabniške podatke, da optimizirajo in/ali prilagodijo trženjske
dejavnosti.
Blue Tomato se razlikuje tudi pri uporabi piškotkov/slikovnih pik med


nujne (samo piškotki prve strani)

To so tisti, ki so nujni za vzdrževanje komunikacije, potrebnih funkcij in/ali zagotavljanje
informacij. Ti se nastavijo samodejno in ponovno izbrišejo po koncu seje brskalnika ali poteka
določenega časa.


bistveni (piškotki prve strani in piškotki tretjih strani)
To so tisti, ki ostanejo na vašem računalniku za predvideni čas in zagotovijo, da Blue Tomato
prepozna vaš računalnik ob naslednjem obisku strani in nastavitve ter informacije, pri čemer
vam prihrani, da ponovno izpolnite obrazce s svojimi podatki. Ti piškotki se nastavijo ob
uporabi ponujene funkcionalnosti ali vsebujejo samo splošne anonimizirane informacije o
vaših dostopih do spletnega mesta (ne na isto vsebino), da Blue Tomato ponudijo dodatne
informacije o teh dostopih v statistične namene ali Blue Tomato omogočajo analizo
navigacijskega vedenja (anonimizirano) na spletnih straneh in tako izboljšati nastop na
internetu.



Oglaševalni piškotki/slikovne pike (piškotki tretjih strani)
To so tisti, ki se uporabljajo prilagajanje naših ponudb in storitev vašim potrebam, interesom
in željam ter, da vam nudimo prilagojene promocijske ponudbe, prilagojene vašim potrebam.
Ti bodo uporabljene šele po vašem soglasju odobritvi, če nismo upravičeni do uporabe tudi
brez soglasja.

b) Piškotki/slikovne pike, ki jih uporablja Blue Tomato
V nadaljevanju vam predstavljamo celovit opis vseh piškotkov/slikovnih pik, ki jih uporablja Blue
Tomato, ki se uporabljajo za osebne podatke.
Aufstellung der von Blue Tomato eingesetzten Cookies/Pixel
c) Možnosti preklica in ugovora
Izdano soglasje lahko kadar koli prekličete in ugovarjate tudi v zvezi s tistimi piškotki/slikovnimi
pikami, ki ne zahtevajo soglasja za uporabo, če ti niso nujni oz. je deaktiviranje tehnično izvedljivo.
Vendar pa opozarjamo, da v primeru ugovora ni mogoče zagotoviti vseh funkcij spletne strani v
njihovem polnem obsegu.
Imate več možnosti, da nasprotujete uporabi piškotkov/slikovnih pik ali prekličete že izdano
soglasje.
Tako najobičajnejši brskalniki ponujajo možnost, da preprečijo uporabo piškotkov. Pod naslednjimi
povezavami se boste naučili, kako deluje:






Microsoftov operacijski sistem Windows Internet Explorer
Microsoftov operacijski sistem Windows Internet Explorer Mobile
Mozilla Firefox
Google Chrome za namizje
Google Chrome za mobilne naprave




Apple Safari za namizje
Apple Safari za mobilne naprave

O razširitvah brskalnika, na primer Ghostery lahko sami onemogočite in upravljate posamezne
piškotke, kateri piškotki se nastavijo in kateri ne. Namestitev je preprosta, hitra in na voljo za vse
običajne brskalnike.
V primeru "piškotov tretjih strani" vključeni ponudniki storitev pogosto ponujajo možnosti za
deaktiviranje. Najpomembnejši so prikazani v točki d).
Poleg tega vam Blue Tomato ponuja pri vsaki novi seji omogoči, da se za vsako privolite ali
onemogočite uporabo pasice za piškotke.
d) Spletna analitika in družbeni mediji
GOOGLE ANALYTICS
Google Analytics je storitev Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043,
ZDA ("Google"). Google Analytics uporablja "piškotke", ki so besedilne datoteke, shranjene v
računalniku, in omogočajo analizo Googlove uporabe ponudbe Blue Tomato. Podatke, ki jih
piškotek zbira o uporabi naših spletnih strani (vključno z vašim naslovom IP), se običajno
posredujejo Googlu in shranijo na strežnike v ZDA. Blue Tomato opozarja, da je na spletnih straneh
Blue Tomato Google Analytics razširjena s kodo "gat._anonymizeIp () ;;", da bi zagotovili anonimno
zbiranje IP-naslovov (tako imenovano IP-maskiranje). Google beleži samo vaš naslov IP v skrajšani
obliki, ki zagotavlja anonimizacijo in ne dovoljuje, da bi se izhajalo o vaši identiteti. V primeru
aktiviranja IP anonimizacije na naših spletnih straneh bo vaš IP naslov odstranil Google v državah
članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah Sporazuma o Evropskem
gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celotni IP naslov poslan na Googlov strežnik
v ZDA in tam skrajšan. Google bo te podatke uporabil za ovrednotenje vaše uporabe spletnih strani
Blue Tomato, za zbiranje poročil o dejavnostih spletnega mesta Blue Tomato in za zagotavljanje
storitev Blue Tomato drugim spletnim stranem in internetnim storitvam. Naslov IP, ki ga zagotovi
Google Analytics kot del storitve Google Analytics, se ne bo združil z drugimi Googlovimi podatki.
Prenos teh podatkov s strani Googla tretjim osebam poteka samo na podlagi zakonskih predpisov
ali v okviru obdelave podatkov o naročilih. V nobenem primeru Google ne bo združeval vaših
podatkov z drugimi podatki, ki jih je zbral Google. Z vašim soglasjem se strinjate z obdelavo
podatkov, ki jih je Google zbral o vas na zgoraj opisani način, obdelavo podatkov in navedenim
namenom. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo vaše programske
opreme brskalnika in drugih možnosti v skladu s točko 10 c); Blue Tomato pa opozarja, da v tem
primeru morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij naših spletnih strani v polnem obsegu. Prav
tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki se nanašajo na uporabo teh
spletnih strani (vključno z vašim naslovom IP), ter preprečite obdelavo teh podatkov s strani Googla
tako, da na naslednji povezavi prenesete in namestite razpoložljive vtiče brskalnika. Če želite več
informacij
o
storitvi
Google
Analytics
in
zasebnosti,
glejte
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
DOUBLIKLICK BY GOOGLE

Google Analytics je storitev Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043,
ZDA ("Google"). Google Doubleclick uporablja piškotke, da vam prikaže oglase, ki so pomembni za
vas. Pri tem vašemu brskalniku dodeljen psevdonimna identifikacijska številka (ID), da preveri,
kateri oglasi so bili prikazani v vašem brskalniku in katere oglase ste si ogledali. Piškotki ne
vsebujejo osebnih podatkov. Uporaba piškotkov DoubleClick omogoča Googlu in njegovim
partnerskim spletnim stranem, da prikazujejo zgolj oglase na podlagi predhodnih obiskov spletnih
strani Blue Tomato ali drugih spletnih strani na spletu. Podatke, ki jih ustvarijo piškotki, Google
posreduje za ocenjevanje strežniku v ZDA in jih tam shrani. Prenos teh podatkov s strani Googla
tretjim osebam poteka samo na podlagi zakonskih predpisov ali v okviru obdelave podatkov o
naročilih. V nobenem primeru Google ne bo združeval vaših podatkov z drugimi podatki, ki jih je
zbral Google. Z uporabo spletnega mesta Blue Tomato se strinjate z obdelavo podatkov o vas, ki
jih je zbral Google, ter prej opisanim načinom obdelave in navedenim namenom. Shranjevanje
piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo programske opreme brskalnika; vendar
opozarjamo, da v tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij
naše spletne strani. Preprečite lahko tudi zbiranje podatkov, ki so jih ustvarili piškotki, in so
povezani z vašo uporabo spletnega mesta v Googlu in obdelavo teh podatkov s strani Google tako,
da na naslednji povezavi prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo v točki Razširitev
deaktiviranja DoubleClick.
ANALIZA SPLETNIH STRANI ECONDA, OPTIMIZELY IN INTELLIAD
Za oblikovanje, ki je usmerjena na potrebe, in za optimizacijo te spletne strani se z rešitvami in
tehnologijami podjetja econda GmbH (www.econda.de), Optimizely, Inc. (www.optimizely.com) in
intelliAd Media GmbH (www.intelliad.de) kot tudi Google Tag Manager zbirajo in shranijo
anonimizirani podatki in iz teh podatkov se ustvarijo uporabniški profili z uporabo psevdonimov. V
ta namen se lahko piškotki uporabljajo za omogočanje ponovnega prepoznavanja internetnega
brskalnika. Vendar se uporabniški profili ne združijo s podatki o nosilcu psevdonima brez izrecnega
soglasja obiskovalca. Zlasti so IP naslovi takoj po prejemu neprepoznavni tako, da dodelitev
uporabniških profilov do IP naslovov ni mogoča. Obiskovalci te spletne strani lahko kadar koli v
prihodnosti ugovarjajo temu zbiranju in shranjevanju podatkov na naslednji povezavi:
Ugovor pri Econda
Ugovor pri IntelliAd
Ugovor pri Optimizely
UPORABA VTIČNIKOV DRUŽBENIH MEDIJEV
Ne uporabljamo vtičnikov družbenih medijev. Znaki in logotipi Facebook, Instagram, Pintarest,
Twitter in Youtube, prikazani na spletnih straneh Blue Tomato, so izključno povezave do strani
teh storitev. Če kliknete na enega od teh simbolov, ponudnik storitev od nas ne bo prejel nobenih
vaših osebnih podatkov.
Tam lahko delite in prikažete vsebino Blue Tomato. Z uporabo storitev posameznega ponudnika
se strinjate z njihovimi določbami o varstvu podatkov. Glej tudi naše opombe v točki 12, povezave
do tujih spletnih strani.
e) E-poštno oglaševanje

Če se naročite na novice, se vaš e-poštni naslov uporablja za vaše oglaševalske namene, dokler ne
odjavite prejemanja novic. Odjavite se lahko kadar koli tako, da kliknete povezavo »Odjava« na
koncu novic, ne da bi pri tem nastali dodatni stroški kot so stroški prenosa glede na osnovne cene
vašega ponudnika dostopa. Kot naročnik novic vam po elektronski pošti redno pošiljamo skrbno
izbrane ponudbe za podobne izdelke iz naše ponudbe. Za namene individualnega in izboljšanega
oblikovanja novic je Blue Tomato naročil ponudnika storitev Emarsys. S povezovanjem različnih
komunikacijskih kanalov se z uporabo piškotkov zapisi ustvarijo zapisi, ki Blue Tomato omogočajo,
da vas obvešča o najprimernejših in najnovejših izdelkih in ponudbah. S prijavo na novice se
strinjate tudi, da lahko vaš e-naslov posredujemo Emarsys.
11.

Naši varnostni ukrepi

Vaši osebni podatki bodo v postopku naročanja prek »Secure Socket Layer« (SSL), preneseni šifrirano
(pri tem je izključen prenos naslova pri naročnini na novice). Tukaj uporabljamo zelo varno 128-bitno
šifriranje (SSL 3.0, RC4) od ponudnika GeoTrust. Podatki o kreditnih karticah niso shranjeni, temveč
jih zbere in obdeluje naš ponudnik plačilnih storitev "Wirecard Central Eastern Europe GmbH".
Naša spletna stran in druge sisteme zagotavljamo s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi proti izgubi,
uničenju, dostopu, spreminjanju ali razširjanju vaših podatkov s strani nepooblaščenih oseb.
Pri vseh postopkih obdelave upoštevamo načela SUVP v skladu s 5. členom in v okviru našega sistema
za varstvo podatkov izvedemo temeljit pregled vseh postopkov obdelave. Poleg tega izvajamo redne
zunanje revizije varstva podatkov.
Dostop do vašega uporabniškega računa je možen samo po vnosu vašega osebnega gesla. Informacije
o dostopu morate vedno obravnavati zaupno in zapreti okno brskalnika, ko končate komunikacijo z
nami, še posebej, če uporabljate računalnik skupaj z drugimi.
12.

Povezave do tujih spletnih mest

Spletna mesta Blue Tomato vsebujejo povezave do spletnih mest drugih podjetij. Blue Tomato nima
vpliva na oblikovanje in vsebino teh spletnih strani. Blue Tomato tudi ne more nadzorovati, kako
ponudniki teh spletnih strani obdelujejo vaše podatke. Izjava o varstvu podatkov ter naša odgovornost
in jamstvo se torej ne razširijo na povezana spletna mesta. Za nadaljnja vprašanja se obrnite
neposredno na ta podjetja.

