IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV
1. Splošne informacije, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov
a) Ko uporabljate naše spletne strani, je zaščita vaše zasebnosti za nas zelo pomembna;
zato vaše osebne podatke obdelujemo v skladu s pravnimi zahtevami glede varstva
osebnih podatkov. Osebni podatek pomeni katerokoli informacijo, ki se nanaša na
določeno ali določljivo fizično osebo, kot je npr.: vaše ime, e-pošta, vedenje uporabnika.
V spodnjih poglavjih je podrobneje opisano, kako upravljamo z vašimi osebnimi podatki.
b) Upravljavec v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«) je STADA,
Družba za prodajo zdravil d.o.o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana (»STADA«, »mi«).
Osebo, ki je odgovorna za varstvo osebnih podatkov, lahko kontaktirate preko
elektronskega naslova: [●] ali tako, da uporabite naš poštni naslov: siinfo@stada.com ter
jasno navedete, da se vprašanje nanaša na “Varstvo osebnih podatkov”.
c) Če ste mlajši od 16 let, vas prosimo, da pridobite soglasje starša ali skrbnika, preden
posredujete vaše osebne podatke družbi STADA.

2. Vaše pravice
V skladu z določbami GDPR, lahko uveljavljate naslednje pravice:
•
pravico do dostopa,
•
pravico do popravka,
•
pravico do omejitve obdelovanja podatkov,
•
pravico do izbrisa oziroma 'pravica biti pozabljen',
•
pravico do prenosljivosti podatkov ,
•
pravico do ugovora.
Če želite uveljaviti katerokoli od zgoraj navedenih pravic, nas lahko kadarkoli kontaktirate
preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.
Če obdelovanje vaših osebnih podatkov temelji na vašem soglasju, imate vedno pravico
da kadarkoli umaknete vaše soglasje. Umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave
osebnih podatkov do vašega umika soglasja.
Poleg tega imate tudi pravico do pritožbe glede naše obdelave vaših osebnih podatkov
pri ustreznem nadzornem organu, če menite, da smo kršili katerokoli vašo pravico. V

Sloveniji je pristojen organ Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktne podatke lahko
najdete na spletnem naslovu: www.ip-rs-si.

3. Zbiranje osebnih podatkov ob obisku spletne strani
a) Načeloma lahko obiščete našo domačo spletno stran, ne da bi nas pri tem obvestili o
tem, kdo ste. Kot je to običajno pri večini spletnih strani, spletni strežnik, ki gosti našo
spletno stran avtomatično zbira informacije o vas, če obiščete našo domačo spletno stran.
Ti podatki so za nas pomembni s tehničnega vidika, saj zagotavljajo stabilnost in varnost
spletne strani.
Spletni strežnik avtomatično prepozna določene osebne podatke kot npr.: vaš IP-naslov;
datum in čas, ko ste obiskali našo domačo spletno stran; spletni brskalnik, ki ste ga
uporabili (npr. Internet Explorer, Firefox, Chrome); operacijski sistem (npr. Windows,
Linux, MAC OS) kakor tudi domeno, ime in naslov vašega internetnega ponudnika (npr.
Telekom, A1, Telemach). Če naša spletna stran uporablja piškotke, (glejte spodnje
poglavje) spletni strežnik te podatke tudi shrani, pri čemer je tovrstna obdelava potrebna
zaradi zakonitih interesov družbe STADA.
Za statistične namene protokole strežnika redno in anonimno analiziramo (click stream
analyses), in sicer zato, da lahko ovrednotimo obiske na naši spletni strani. Na osnovi teh
spoznanj lahko optimiziramo našo internetno prisotnost in vam ponudimo boljšo
uporabniško izkušnjo. Poleg tega pa lahko te informacije uporabimo tudi takrat, ko pride
do zlorab sistema. To naredimo v sodelovanju z vašim internetnim ponudnikom oziroma
pristojnimi organi, zato da bi lahko določili odgovorno osebo za zlorabo.
b) Ko obiščete našo spleto stran se, poleg prej omenjenih podatkov, na vašem
računalniku shranjujejo tudi piškotki. Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo
na trdem disku vašega računalnika in so povezani s spletnim brskalnikom, ki ga
uporabljate in skozi katerega enota, ki vzpostavlja piškotke (v tem primeru smo to mi)
pridobi določene informacije. Piškotki ne morejo izvajati programov ali prenesti virusa na
vaš računalnik. Piškotki na splošno zagotavljajo kvalitetno in učinkovito uporabniško
izkušnjo.
aa)
To spletno mesto uporablja naslednje vrste piškotkov, katerih lastnosti so
opredeljene v spodnjem besedilu:
• začasni ali sejni piškotki (glej bb),
• trajni ali shranjeni piškotki (glej cc).

bb)
Začasni ali sejni piškotki bodo avtomatično izbrisani takrat, ko boste zaprli spletni
brskalnik. Začasni ali sejni piškotki shranijo tako imenovano ID-sejo, s pomočjo katere se
lahko različne zahteve spletnega brskalnika dodelijo skupni seji. Zato je, ko se vrnete na
našo spletno stran, vaš računalnik možno prepoznati. Kakor hitro se boste odjavili ali
zaprli brskalnik, bodo začasni ali sejni piškotki zbrisani,.
cc)
Trajni ali shranjeni piškotki pa bodo avtomatično izbrisani po določenem
časovnem obdobju. Ta obdobja so lahko precej različna, kar je odvisno od samega
piškotka. Piškotke lahko kadarkoli zbrišete v varnostnih nastavitvah vašega brskalnika.
dd)
Nastavitve vašega brskalnika lahko konfigurirate v skladu z vašimi željami in lahko
npr. zavrnete piškotke tretjih strank ali pa kar vse piškotke. Pri tem pa je treba poudariti,
da potem morda ne boste mogli uporabljati vseh funkcij te spletne strani.
ee)
Piškotke lahko uporabljamo tudi zato, da vas lahko identificiramo pri nadaljnjih
obiskih, če spletna stran omogoča odprtje računa. Sicer se boste morali za vsak ponovni
obisk vsakič znova posebej prijaviti.
ff)
Flash-piškotkov ne beleži vaš brskalnik, pač pa vaš flash vtičnik (flash-plug-in).
Poleg tega uporabljamo HTML5 pomnilniške elemente, ki so shranjeni na vaši napravi.
Ti elementi shranjujejo ustrezne podatke neodvisno od brskalnika, ki ga uporabljate in
tudi nimajo nobenega avtomatičnega roka uporabnosti. Če ne želite imeti kakršnekoli
obdelave flash-piškotkov, potem morate namestiti določen dodatek, npr. “Better Privacy”
za Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) ali “Adobeflash-killer-cookie” za Google Chrome. Uporabi HTML5 pomnilniških elementov se lahko
izognete tudi tako, da uporabite funkcijo zasebnega načina v vašem spletnem brskalniku.
Poleg tega vam svetujemo, da piškotke periodično brišete iz zgodovine vašega spletnega
iskanja.
c) Piškotki tretjih strank na naših spletnih straneh
Tretjim strankam občasno dovoljujemo, da namestijo piškotke za to spletno stran na vaš
računalnik.
(1) Ta spletna stran uporablja Google Analytics, Googlovo storitev za analiziranje spleta.
Google Analytics uporablja piškotke, tekstovne datoteke, ki so shranjene na vašem
računalniku in ki omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. Informacije glede vaše
uporabe spletne strani, ki jih omogočajo piškotki, se praviloma prenesejo in shranijo na
Googlov server, ki se nahaja v ZDA. V primeru aktivacije zasebnosti IP-ja na tej spletni
strani, bo Google vaš IP naslov skrajšal, in sicer v državah članicah Evropske unije ali

ostalih državah, ki sodijo v območje Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.
Le izjemoma se bo na Googlov server v ZDA prenesel celoten IP-naslov in se potem tam
tudi skrajšal. V imenu spletnega operaterja bo Google to informacijo uporabil zato da bo:
analiziral vašo uporabo spletne strani, ustvaril poročila o spletnih aktivnostih ter omogočil
nadaljnje storitve spletnemu operaterju, povezane z uporabo spletne strani in interneta.
(2)
IP naslov, ki je bil prenešen s pomočjo vašega spletnega brskalnika v kontekst
Google Analytics-a, se ne bo združil z ostalimi Googlovimi podatki.
(3) Shranjevanju piškotkov se lahko izognete tako, da konfigurirate nastavitve
brskalnika; pri tem je treba poudariti, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabiti
vseh funkcij spletne strani. Poleg tega se lahko tudi izognete beleženju vaših osebnih
podatkov (vključujoč IP naslov) s pomočjo piškotkov, izognete pa se lahko tudi
Googlovemu prenosu in obdelavi vaših osebnih podatkov, in sicer tako, da prenesete in
namestite naslednji vtičnik: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
(4) Ta spletna stran uporablja Google Analytics z razširitvijo „_anonymizeIp()“. IPnaslovi se torej nadalje obdelajo na skrajšan način, informacije namenjene individualnim
osebam pa so iz tega lahko izključene. Kar se tiče vas kot posameznika in informacij, ki
ste jih posredovali, bo to razmerje takoj izključeno, osebni podatki pa bodo torej
avtomatično izbrisani.
(5) Google Analytics uporabljamo zato, da bi lahko analizirali in optimizirali uporabo
naše spletne strani. Z uporabo statističnih podatkov lahko optimiziramo naše storitve ter
oblikujemo spletno stran, ki je za uporabnika bolj zanimiva. Le izjemoma, in sicer takrat,
ko se osebni podatki prenesejo v ZDA, Google deluje v okviru pravil EU in ZDA o
zasebnosti in varstvu podatkov (EU-US Privacy Shield).
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Zakonsko podlago za uporabo Google Analytics predstavlja 6. člen (1) 1 lit. f GDPR.
(6)
Informacije tretjih oseb: Google Dublin, Google Irska Ltd., Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Irska, Faks: +353 (1) 436 1001. Pogoji izvajanja storitev:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html, informacije o varstvu podatkov:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kakor tudi izjava o varstvu
podatkov: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy/.
(7) Ta spletna stran lahko uporablja Google Analytics za analizo obiska posameznikov
na različnih napravah. To analiza se izvaja s pomočjo uporabnikovega ID-ja. Na računu
svoje stranke lahko de-aktivirate analizo vaše uporabe na različnih napravah.

d) Uporaba vtičnikov za družbene medije
(1)
Uporabljamo lahko vtičnike za sledeče družbene medije: Facebook, Google+,
Twitter, LinkedIn, Flattr. Uporabljamo tako imenovano rešitev dvojnega klika (two-clicksolution). To pomeni, da če obiščete našo spletno stran, načeloma v začetku ne
prenesemo kakršnihkoli osebnih podatkov ponudnikom vtičnikov. Ponudnika vtičnika
lahko identificirate tako, da nad začetno črko ali logotipom naredite označbo. Ponujamo
tudi možnost, da s ponudnikom vtičnika direktno komunicirate preko gumba. Ko pritisnete
na gumb in ga tako aktivirate, ponudnik vtičnika prejme informacijo o tem, da ste obiskali
določeno spletno stran naših spletnih ponudnikov. Poleg tega se prenesejo podatki, ki so
opisani v 3. poglavju. Na osnovi informacij, ki jih je posredoval Facebook, se v Sloveniji
IP-naslovi spremenijo v anonimne takoj po tem, ko so zbrani. Z aktiviranjem določenega
vtičnika se vaši osebni podatki prenesejo določenemu ponudniku vtičnikov in se tam tudi
shranijo (za ameriške ponudnike v ZDA). Glede na to, da ponudnik vtičnikov zbira
podatke v glavnem s pomočjo piškotkov vam svetujemo, da izbrišete vse piškotke v
nastavitvah vašega brskalnika preden boste kliknili na sivo označeno ikono.
(2) Mi ne moremo ne vplivati na zbrane podatke in procese obdelave podatkov, niti ne
poznamo celotnega obsega zbirke, namen obdelave podatkov in dolžino hrambe
podatkov. Poleg tega tudi nimamo informacij glede izbrisa zbranih podatkov, ki jih
omogoči ponudnik vtičnikov.
(3) Ponudnik vtičnikov shrani vaše osebne podatke kot uporabniške profile in jih
uporabi za namene oglaševanja, tržne raziskave oziroma oblikovanje njegove spletne
strani. Taka analiza poteka (celo pri uporabnikih, ki niso prijavljeni) z namenom
predstavitve uporabniku prijaznih in zanimivih oglasov ter zato, da bi ostale uporabnike
socialne mreže obvestili o vaših aktivnostih na spletu. Imate pravico, da ugovarjate
vzpostavitvi takšnih uporabniških profilov, zaradi česar morate kontaktirati ustreznega
ponudnika vtičnikov. Preko teh vtičnikov vam ponujamo priložnost, da vzpostavite stik z
družbenimi mediji in ostalimi uporabniki, zato da boste lahko izboljšali našo ponudbo in
prispevali k temu, da bo le-ta bolj zanimivo oblikovana. Zakonsko podlago za uporabo
vtičnikov predstavljajo naši zakoniti interesi.
(4) Prenos podatkov poteka ne glede na to, če imate račun pri ponudniku vtičnikov in
ne glede na to, ali ste prijavljeni ali ne. Če ste prijavljeni pri ponudniku vtičnika, bodo
podatki zbrani na naši spletni strani povezani z računom ponudnika vtičnikov. Če kliknete
na aktivirani gumb in npr. ustvarite povezavo na to stran, bo ponudnik vtičnikov te
informacije shranil na vaš uporabniški račun in jih delil s tistimi, ki so v vaših stikih.
Priporočamo vam, da se po uporabi družbenih medijev redno odjavljate, še posebej
preden boste aktivirali gumb, saj na tak način lahko preprečite, da bi se ponudnik vtičnika
povezal z vašim profilom.

(5) Dodatne informacije v zvezi z namenom zbiranja podatkov in njihove obdelave s
strani ponudnika vtičnikov lahko najdete v Izjavi o varstvu osebnih podatkov teh
ponudnikov. Tam lahko najdete tudi več informacij o vaših pravicah in o možnostih, da
zaščitite vašo zasebnost tako, da prilagodite uporabniške nastavitve.
(6) Naslovi ponudnikov vtičnikov in povezave na njihove Izjave o varstvu osebnih
podatkov:
a)
Facebook Inc., 1601 S Kalifornija Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, ZDA;
https://en-gb.facebook.com/policy.php; dodatne informacije glede zbiranja podatkov:
https://en-gb.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications
kakor
tudi:
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook deluje v
skladu z Zasebnostnim ščitom med EU in ZDA (the EU-US-Privacy-Shield),
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b)
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, ZDA;
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google deluje v skladu z
Zasebnostnim ščitom med EU in ZDA (the EU-US-Privacy-Shield),
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c)
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900o, San Francisco, Kalifornija 94103, ZDA;
https://twitter.com/en/privacy. Twitter deluje v skladu z Zasebnostnim ščitom med EU in
ZDA (the EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
d)
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornija 94043, ZDA;
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn deluje v skladu z Zasebnostnim
ščitom med EU in ZDA (the EU-US-Privacy-Shield),
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
e)
Flattr Network Ltd. Ima sedež na 2. nadstropju, White bear yard 114A, Clerkenwell
Road, London, Middlesex, Anglija, EC1R 5DF, Združeno kraljestvo; https://flattr.
com/privacy.
e) Vključitev YouTube-Video posnetkov
(1)
V svojo spletno ponudbo lahko vključimo tudi YouTube video posnetke, ki so
shranjeni na: http://www.YouTube.com in ki se jih lahko predvaja direktno z naše spletne
strani.
(2) Ob obisku spletne strani You Tube prejme informacijo, da ste obiskali določeno
povezavo na naši spletni strani. Poleg tega se prenesejo tudi podatki navedeni v 3.
poglavju. To se zgodi neodvisno od tega ali YouTube omogoča uporabniški račun, v
katerega ste že prijavljeni ali če ne obstaja noben uporabniški račun. Če ste prijavljeni v

Googl-u, se vaši podatki direktno ujemajo z vašim računom. Če ne želite, da se vaš profil
ujema z YouTube-om, se morate, preden boste uporabili gumb, odjaviti. YouTube
shranjuje vaše podatke kot uporabniške profile in jih uporablja za namene oglaševanja,
tržne raziskave in/ ali oblikovanje svoje spletne strani, ki je za uporabnika zanimiva. Taka
analiza poteka (celo pri uporabnikih, ki niso prijavljeni) z namenom predstavitve
uporabniku prijaznih in zanimivih oglasov ter zato, da bi ostale uporabnike socialne mreže
obvestili o vaših aktivnostih na spletu. Imate tudi pravico, da ugovarjate vzpostavitvi
takšnih uporabniških profilov. Če želite to pravico uveljaviti, morate kontaktirati YouTube.
(3) Podrobnejše informacije o namenu in obsegu zbiranja in obdelovanja podatkov s
strani YouTube lahko najdete v Izjavi o varstvu podatkov. V njej lahko najdete tudi ostale
informacije o vaših pravicah in možnostih spremembe nastavitev, zato da bi zaščitili vašo
zasebnost: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/. Google vaše osebne podatke
obdeluje tudi na ozemlju ZDA in se ravna v skladu z Zasebnostnim ščitom med EU-ZDA
(the EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
f) Vključitev Google Maps
(1)
Na tej spletni strani lahko uporabljamo tudi storitve Google zemljevidov (Google
Maps). Tako lahko neposredno prikažemo interaktivne zemljevide na naši spletni strani
in omogočimo uporabo teh zemljevidov.
(2)
Ko obiščete spletno stran, Google prejme informacijo o tem, da ste obiskali
določeno povezavo, ki se nahaja na naši spletni strani. Poleg tega se prenesejo tudi
podatki, ki so omenjeni v 3. poglavju. To se zgodi ne glede na to, če Google omogoča
uporabniški račun, na katerem ste prijavljeni, kot tudi če ne obstaja noben uporabniški
račun. Če ste prijavljeni v Googl-u, se vaši podatki neposredno ujemajo z vašim računom.
Če ne želite ujemanja vašega profila pri Googl-u, se morate odjaviti, preden boste
uporabili gumb. Google shrani podatke kot uporabniške profile in uporabi podatke za
namene oglaševanja, tržne raziskave in/ali oblikovanje uporabniku prijazne spletne
strani. Taka analiza se izvaja predvsem zato da bi (tudi za uporabnike, ki niso prijavljeni)
prikazali oglase, ki so usmerjeni na uporabnike ter zato, da bi ostale uporabnike
družbenega omrežja obvestili o vaših aktivnostih na naši spletni strani. Imate tudi pravico,
da ugovarjate vzpostavitvi takšnih uporabniških profilov. Če želite to pravico uveljaviti,
morate kontaktirati Google.
(3) Podrobnejše informacije o namenu in obsegu zbiranja in obdelave podatkov s
strani ponudnika vtičnikov lahko najdete v Izjavi o varstvu podatkov ponudnika. V njej so
tudi vse ostale informacije o vaših pravicah in možnostih spremembe nastavitev, zato da
bi zaščitili vašo zasebnost: https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/. Google vaše
osebne podatke obdeluje tudi na ozemlju ZDA in se ravna v skladu z Zasebnostnim

ščitom med EU-ZDA (the EU-US-Privacy-Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

g) E-novice
Ustaljene e-novice družbe STADA vas obveščajo o naših proizvodih in storitvah ter
vsebuje informacije o aktualnih temah. E-novice družbe STADA vam pošljemo samo, če
ste registrirani kot uporabnik te storitve. Če ste se prijavili na prejemanje naših e-novic,
potem se osebni podatki, ki ste jih podali ob prijavi, obdelajo zato, da vam e-novice lahko
pošiljamo. Družba STADA zagotavlja zaupno obravnavo vaših osebnih podatkov. Če
želite, se lahko od prejemanja e-novic vedno odjavite, in sicer tako, da nas direktno
kontaktirate ali preko povezave “odjava od e-novic”, ki jo vsebujejo e-novice.
i) Stik z nami
Če nas boste kontaktirali preko e-pošte ali kontaktnega obrazca, bomo shranili vaše
osebne podatke, ki ste nam jih posredovali (e-pošta, ime in telefonska številka), zato da
bomo lahko odgovorili na vaša vprašanja. Osebni podatki pridobljeni za ta namen bodo
zbrisani, ko shranjevanje podatkov ne bo več potrebno ali pa bomo obdelavo omejili, če
obstaja zakonito obdobje hrambe.
Posredovanje vaših osebnih podatkov ni zakonsko predpisano in ni del pogodbene
zahteve. To pomeni, da vam vaših osebnih podatkov ni treba posredovati. Če se boste
odločili, da nam vaših osebnih podatkov ne boste posredovali, bo to lahko vplivalo na
vašo uporabniško izkušnjo na spletni strani, ali pa ne boste deležni nekaterih informacij,
ki vam jih lahko občasno posredujemo.
Ne obstaja avtomatizirano sprejemanje odločitev, ki temelji izključno na avtomatizirani
obdelavi, vključujoč oblikovanje profilov, kar ima pravni učinek ali pa nanj ali nanjo znatno
vpliva.
4. Obdobje hrambe
Vaše osebne podatke bomo hranili zgolj tako dolgo, kot je to potrebno za izpolnitev
namena za katerega jih zbiramo. Pri presoji obdobja hrambe bomo upoštevali namen
zbiranja, naravo osebnih podatkov, možnosti potencialnih kršitev ter zakonske obveze
glede hranjenja osebnih podatkov. Ko vaših osebnih podatkov ne bomo več potrebovali,
jih bomo izbrisali. Dnevniške datoteke strežnika se hranijo 3 mesece.

5. Lokacija obdelave podatkov
Družba STADA lahko dodatno obdeluje vaše podatke izven Evropske unije.

a) Ker naše podjetje deluje globalno, lahko vaše osebne podatke prenesemo v
ZDA in ostale države, kjer zakoni o zasebnosti niso tako strogi kot v Evropskem
gospodarskem prostoru. Dostop do osebnih podatkov bo omejen na fizične
osebe, ki morajo biti seznanjene s temi podatki za namene določene v tej
politiki varstva zasebnosti.
b) Jamstva v zvezi z iznosom v tretje države – v primeru iznosa v tretje države se
bomo zanašali na eno izmed spodnjih ustrezni zaščitnih ukrepov:
• prenos na podlagi sklepa Evropske komisije o ustreznosti,
• uporaba standardnih pogodbenih določil sprejetih s strani Evropske
komisije,
• zavezujoča poslovna pravila,
• odobren mehanizem potrjevanja.
c) Informacije glede upoštevnih jamstev v posameznem primeru lahko dobite na
način, da se z vprašanjem obrnete na naš zgoraj navedeni elektronski naslov in z
veseljem vam bomo odgovorili.

6. Prenos vaših osebnih podatkov
Vaši osebni podatki se v nekaterih primerih lahko posredujejo tretjim osebam, ki delujejo
kot pogodbeni obdelovalci družbe STADA. To so lahko ponudniki storitev, kot so npr.
ponudniki spletnih strani, ponudniki analitike, družbe, ki nam zagotavljajo funkcionalnost
spletne trgovine, naši pogodbeni partnerji ter tudi družbe, ki so naše povezane družbe. V
vseh primerih bomo zagotovili, da bodo pogodbeni obdelovalci ravnali v skladu z navodili
družbe STADA in da bo ustrezna raven varnosti osebnih podatkov ter način obdelovanja
opredeljena v pogodbi o obdelavi osebnih podatkov. Pogodbeni obdelovalci bodo, v
kolikor to ne nasprotuje pravu, zavezani k zaupnosti.

7. Varnostni ukrepi
Če posredujemo podatke v skladu s predstavljenimi storitvami našim ponudnikom
storitev, so le-ti pravno zavezani ne samo z začasnimi pravnimi določbami ampak tudi s
posebnimi sporazumi o zasebnosti, ki so jih sklenili z nami.
Uporabljamo varnostne ukrepe, ki jih nenehno optimiziramo v skladu s tehničnim in
pravnim razvojem, zato da bi lahko zagotovili zaščito vaših podatkov pred (bodisi
naključno ali namerno) zlorabo, izgubo, uničenjem ali da bi onemogočili dostop
nepooblaščenim tretjim osebam.

8. Povezave na druge spletne strani
Naša spletna ponudba vključuje povezave na druge spletne strani. Ta Izjava o varstvu
osebnih podatkov ne velja za ostale ponudnike.
Ponudnikom teh spletnih strani se ni treba držati pravil, ki jih določa Izjava o varstvu
podatkov. Na te ponudnike tudi nimamo nobenega vpliva in torej ne sprejemamo nobene
odgovornosti za pravilnost, ustreznost in popolnost informacij, ki se nahajajo na teh
spletnih straneh.
Spletna stran družbe STADA lahko vsebuje hiperpovezave na spletne strani, ki so v lasti
tretjih oseb in s katerimi upravljajo tretje osebe. Te spletne strani imajo svoje lastna pravila
zasebnosti in najverjetneje uporabljajo tudi piškotke. Svetujemo vam, da jih preverite.
Strategije teh spletnih strani določajo uporabo osebnih podatkov, ki jih prenašate med
vašimi obiski na spletnih straneh in se lahko zbirajo s pomočjo piškotkov. Ne sprejemamo
nobene odgovornosti ali jamstva za zunanje spletne strani. Te spletne strani uporabljate
na vašo lastno odgovornost.

9. Kontakt
Če imate kakršnakoli vprašanja ali pripombe glede teh pravil o zasebnosti in piškotkih,
lahko stopite v stik z nami preko elektronske pošte siinfo@stada.si.
Hiter razvoj interneta bo prispeval k prilagoditvam določb o varstvu podatkov, ki jih
občasno potrebujemo. O vseh novostih vas bomo redno obveščali na tej spletni strani.

