UPORABA PIŠKOTKOV NA SPLETNI STRANI WWW.CINEPLEXX.SI

Osebni podatki
Kot uporabnik te spletne strani se strinjate z uporabo katerih koli prostovoljno objavljenih osebnih
podatkov za namene trženja "Cinepromotion" (vključno s pošiljanjem elektronske pošte in SMS
sporočil) in optimizacijo uporabniških storitev. Obveščanje preko elektronske pošte in SMS sporočil
lahko kadarkoli prekličete, tudi ob registraciji na tej spletni strani. Poleg tega imate pravico po
elektronski pošti, pošti ali faksu kadarkoli preklicati vaše soglasje za uporabo osebnih podatkov in
zahtevati odpoved uporabe vaših osebnih podatkov.
Piškotki
Pri vstopu in uporabi naše spletne strani bodo določeni podatki shranjeni na vaši končni napravi
(računalniku, pametni tablici, telefonu itd.) v obliki piškotov, ki vam ob naslednjih obiskih spletne strani
omogočajo hitrejši dostop do pogosto iskanih vsebin (npr. Vaš najljubši kinematograf, Kino spored itd.)
in pri varnostnih vprašanjih („Season Cookie“). V primeru, da se ne strinjate s shranjevanjem piškotkov
na vaši končni napravi, lahko uporabo piškotkov izključite v vašem spletnem brskalniku.
Poudariti želimo, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati nekaterih osnovnih funkcij te spletne
strani (rezervacija in nakup vstopnic, sodelovanje v nagradnih igrah itd.). Ta spletna stran uporablja
storitve „Google Analytics“ za statistično analizo spletnih strani in vključuje vtičnike družbenih omrežji,
ki hranijo piškotke na končnih napravah svojih uporabnikov.
Google Analytics
Pri izvajanju storitev „Google Analytics“ so IP naslovi vseh uporabnikov anonimni, saj se evidentirajo
zgolj anonimizirani podatki o dejavnostih uporabnikov. Uporaba storitev „Google Analytics“ služi
izključno za analizo in izboljševanje ponujenih uporabniških storitev.
Storitve „Google Analytics“, podjetja Google Inc., so namenjene opravljanju raznolikih spletnih analiz.
Pri tem uporabljsjo t.i. piškotke - besedilne datoteke, ki se shranijo na vašem računalniku in omogočajo
analizo uporabe spletne strani. Podatki o vaših dejavnostih na tej spletni strani so ustvarjeni s pomočjo
piškotkov in posredovani na Googlov strežnik v ZDA, kjer so shranjeni. Google bo vaš IP naslov z
aktivacijo IP anonimnosti na tej spletni strani skrajšal v državah članicah Evropske unije ali v drugih
državah, ki so del Konvencije o evropskem gospodarskem prostoru. Le v izjemnih primerih bo vaš
popoln ID naslov brez okrajšave posredovan na Googlov strežnik v ZDA in šele tam skrajšan. Kot
naročnik in upravitelj te spletne strani lahko izdamo naročilo za storitve „Google Analytics“, ki zbrane
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podatke uporabijo za analizo uporabe spletne strani, pripravijo poročila o dejavnostih na spletni strani
ter o določenih drugih aktivnostih na spletu. Poleg vašega IP naslova, ki je v brskalnik predložen preko
storitev „Google Analytics“, ne bodo posredovani nobeni drugi vaši podatki na Googlu. V nastavitvah
privzetega brskalnika lahko preprečite shranjevanje piškotkov na programski opremi vaše končne
naprave. Uporabo in prenos podatkov o vaši uporabi spletnega mesta (vključnoz vašim IP naslovom)
lahko preprečite z namestitvijo naslednjega vtičnika:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Vtičniki družbenih omrežji
Ta spletna stran uporablja funkcionalnosti družbenih omrežji Facebook in Twitter. Za varstvo vaših
uporabniških podatkov so vtičniki privzeti kot izključeni in morajo biti v primeru uporabe aktivirani.
Prosimo, da pred aktiviranjem vtičnikov upoštevate spodaj podane informacije o posameznih
ponudnikih.
Facebook
Ta spletna stran uporablja funkcionalnosti družbenega omrežja Facebook.com , ki ga upravlja
Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Z vključitvijo vtičnika na naši
spletni strani bo vzpostavljena neposredna povezava med vašim brskalnikom in Facebook strežnikom.
Facebook tako pridobi informacije o vašem obisku naše spletne strani in vaš ID-naslov. Če na
Facebooku kliknete gumb “Všeč mi je“, ko ste prijavljeni s svojim Facebook uporabniškim računom, se
lahko vsebine naše spletne strani delijo na vašem Faceook profilu. Tako lahko Facebook poveže obisk
naše spletne strani z vašim Facebook uporabniškim računom. Spletna stran ponuja tudi možnost
prijave z uporabo storitve „Facebook Connect“, kjer bodo z vašega Facebook računa preneseni,
uporabljeni in shranjeni le vaši splošni in javno dostopni podatki: elektronski in poštni naslov, ime,
priimek, spol in Facebook ID.
Poudariti želimo, da kot naročnik in upravitelj te spletne strani, ne poznamo vsebine vaših podatkov,
niti podatkov o vaši uporabi spletnih strani. Prav tako nismo seznanjeni z vsebino podatkov, ki so v
rabi na vaši Facebook strani. Za dodatne informacije o politiki varstva podatkov na družbenih omrežjih
obiščite:
https://www.ip-rs.si/Varstvo-osebnih podatkov/Informacijske-tehnologije-in-osebnipodatki/Varstvo-osebnih-podatkov-na internetu/
V primeru, da se s Facebook računom ne želite povezati z našo spletno stranjo, se odjavite s Facebook
uporabniškega računa in izključite to funkcijo na naši spletni strani.
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Twitter
Naša spletna stran vsebuje funkcionalnosti, ki jih uporablja družbeno omrežje Twitter, podjetja Twitter
Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA. Z uporabo družbenega omrežja Twitter
in njegove funkcije “retweet“, se bodo spletne strani, ki ste jih obiskali, povezale z vašim Twitter
računom in prikazale drugim uporabnikom. Kot upravitelj te spletne strani vam zagotavljamo, da
nimamo nobenih informacij o vsebini prenesenih podatkov, niti o njihovi uporabi na družbenem
omrežju Twitter. Za spremembo nastavitev varstnosti podatkov obiščite:
http://twitter.com/account/settings, za več informacij pa http://www.twitter.com/privacy.

Hvala za razumevanje,
Vaši kinematografi Cineplexx

3

