Varstvo zasebnosti
Izjava o varstvu podatkov
Varstvo zasebnosti pri družbi Gigaset Communications GmbH
Družba Gigaset Communications GmbH s sedežem na naslovu Frankenstraße 2,
46395 Bocholt (v nadaljevanju »Gigaset«) jemlje varovanje osebnih podatkov zelo resno.
Zato pri vseh poslovnih aktivnostih izvršujemo veljavne zakonske predpise v zvezi z
varovanjem osebnih podatkov in varnostjo podatkov. V tej izjavi o varstvu podatkov je
navedeno, katere podatke zbiramo, kako te podatke uporabljamo in komu jih posredujemo
(kadar se uporablja).
Osebni podatki
Določeni osebni podatki so shranjeni v naših strežnikih, da vam lahko zagotavljamo
brezplačno programsko storitev Gigaset QuickSync. Kadar določeni podatki niso na voljo,
potem storitve posodabljanja ni mogoče izvajati. V primeru uporabe Gigaset QuickSync v
strežniške protokole shranjujemo podatke dostopa, na primer ime poslane datoteke, datum
in uro povezave, količino prenesenih podatkov in povezanega ponudnika, vaš spletni
brskalnik, nastavitve brskalnika, uporabljen operacijski sistem in status dostopa (prenos
podatkov, podatki niso najdeni itd.) ter vaš naslov IP. Te podatke obdelamo samo zato, da
lahko zagotovimo nemoteno delovanje podatkovne povezavo in iz njih ne moremo ustvariti
nobenih zaključkov o vas. Z Gigaset QuickSync ne zbiramo osebnih podatkov, kot so imena,
naslovi, telefonske številke ali e‐poštni naslovi, razen če jih potrebujemo v zvezi s
pogodbenim razmerjem, nam jih posredujete prostovoljno (npr. pri registraciji, izdelavi
uporabniškega računa ali sodelovanju v anketi) oziroma je obdelava dovoljena v okviru
veljavnih določil za varstvo vaših podatkov.
Z izjemo ponudnikov tehničnih podatkovnih povezav (npr. ponudnika, omrežnega
ponudnika) nima razen podjetja Gigaset dostopa do vaših osebnih podatkov nobena tretja
stranka. Vaši podatki bodo tretjim strankam posredovani le, če je to potrebno za
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali izstavitev računov in ste se strinjali s posredovanjem
podatkov.
Vaši podatki bodo hranjeni tako dolgo, kolikor je to potrebno za zagotavljanje storitev, ki ste
jih zahtevali.
Namen
Za delovanje storitve Gigaset QuickSync praviloma uporabljamo osebne podatke za
vzpostavitev povezave med vašo napravo in našimi strežniki. S tem je omogočen prenos
podatkov za posodobitve programske opreme.
Poleg tega si pridržujemo pravico, da vaš naslov IP shranimo na skupne sezname in
uporabimo za lastne tržne namene, npr. za pošiljanje zanimivih ponudb in informacij o
novicah v zvezi z QuickSync. Shranjevanje in uporabo svojih podatkov v te namene lahko
kadar koli prekličete, tako da pošljete sporočilo na spodaj navedeni stik.
Normalna uporaba

Osebne podatke, ki jih boste posredovali prek spleta, bo Gigaset zbral, obdelal in uporabil
samo za komunikacijo z vami, razen še je zbiranje, obdelava ali uporaba teh podatkov
potrebna za enega od naslednjih namenov:
 za nadaljnje namene, ki so neposredno povezani z dejanskim namenom, za katerega
se zbira osebne podatke,
 za pripravo, obdelavo in izpolnjevanje pogodbe z vami,
 v zvezi z zakonskimi obveznostmi ali zahtevami oblasti ali pravnih oseb,
 za utemeljitev ali zaščito pravnih zahtevkov ali preprečevanje tožb proti nam,
 za preprečevanje zlorab ali drugih nezakonitih dejavnosti, npr. napade na
informacijske sisteme ali zagotavljanje varnosti podatkov.
Spoštovanje pravic
Gigaset sprašuje pravice strank v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Ta obsega pravico do
dostopa, popravkov napačnih osebnih podatkov in izbrisa osebnih podatkov (razen če to ni v
nasprotju z uradnimi določbami ali utemeljenimi razlogi).
Varnost
Gigaset izpolnjuje tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, s katerimi vaše osebne
podatke zavaruje pred nenamernim ali nezakonitim izbrisom ali spremembo ter tudi izgubo,
nepooblaščenim posredovanjem in nepooblaščenim dostopom.
Vprašanja in komentarji
Gigaset bo odgovoril na vse utemeljene zahtevke v zvezi z vpogledom in, kadar se uporablja,
popravki, dopolnitvami ali izbrisom osebnih podatkov. V primeru, da imate dodatna
vprašanja ali komentarje v zvezi s to izjavo o varstvu podatkov (npr. v zvezi z vašim
vpogledom in posodobitvijo vaših osebnih podatkov), se obrnite na našega nadzornika za
varstvo podatkov (data‐protection@gigaset.com). Svojo izjavo o varstvu podatkov bomo
prilagajali v skladu z nadaljnjim razvojem interneta. Ustrezne spremembe bodo kmalu
objavljene na tej strani. Zato morate to stran redno obiskovati, da ste vedno seznanjeni z
najnovejšo različico izjave o varstvu podatkov.

Spremembe izjave o varstvu podatkov
Pridržujemo si pravico do spremembe te izjave o varstvu podatkov glede na veljavno
zakonodajo o varstvu podatkov. Aktualna različica iz maja 2018.

