Posebni pogoji storitve WI-FI MESH

POSEBNI POGOJI STORITVE
Wi-Fi MESH
S temi posebnimi pogoji storitve Wi-Fi Mesh (v nadaljevanju: Posebni pogoji) družba Telemach d.o.o.,
Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče (v nadaljevanju: Telemach), določa posebne lastnosti in
pogoje uporabe storitve Wi-Fi Mesh, s čimer dopolnjuje vsakokrat veljavne Splošne pogoje uporabe
storitev družb skupine Telemach (v nadaljevanju: SPST), ki so objavljeni na spletni strani www.telemach.
si in veljajo poleg teh posebnih pogojev. V primeru neskladja med temi Posebnimi pogoji in SPST veljajo
Posebni pogoji. Vsi pojmi v teh Posebnih pogojih imajo pomen, kakršen je določen v SPST, če ni posebej
drugače opredeljeno. Uporabniki storitve Wi-Fi Mesh so lahko samo tisti uporabniki, ki v celoti sprejmejo
te pogoje. Telemach uporabnikom priporoča, da si te posebne pogoje natisnejo ali prenesejo na drug trajni
nosilec podatkov.
1.

OPIS STORITVE IN UPRAVIČENI UPORABNIKI
Wi-Fi Mesh je dodatna storitev, ki vključuje napredne funkcije za domače brezžično omrežje, kot so celovito in
zanesljivo pokritost prostora z WiFi signalom, starševsko zaščito, večjo stabilnost omrežja WiFi brez izgube hitrosti
na priključni točki, upravljanje omrežja prek spletnega vmesnika in/ali aplikacije Android in iOS ter edinstven
identifikator nabora storitev (SSID) ne glede na število naprav, ki deluje na 5 GHz in 2,4 GHz. Wi-Fi Mesh je na voljo
naročnikom elektronskih komunikacijskih storitev Telemacha, ki vključujejo dostop do interneta na fiksni lokaciji (v
nadaljevanju: naročnik oz. uporabnik).
Storitev zagotavlja ponudnik Divitel B.V., J.F. Kennedylaan 32, 7314 PS Apeldoorn, The Netherlands v sodelovanju
s partnerskim podjetjem AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S., Mithat Uluünlü Sokak No 23, Esentepe
Sisli Istanbul, Turkey (skupaj v nadaljevanju: ponudnik), ki samostojno določa in spreminja lastnosti te storitve.
Telemach naročnikom storitve Telemach MeshWiFi zagotavlja uporabo opreme za uporabo te storitve (brezžičnih
enot znamke AirTies) ter njeno namestitev in vzdrževanje, podporo strankam pri dostopu do WiFi omrežja in
odpravo napak.
Storitev Wi-Fi Mesh je namenjena uporabi upravičenim uporabnikom, ki se v skladu s področno zakonodajo štejejo
za potrošnike ali se njihovi vzorci uporabe storitev ne razlikujejo od načina in obsega uporabe v potrošniškem
segmentu ter hkrati izpolnjujejo pogoje za sklenitev naročniškega razmerja v skladu s SPST. Blagovne oz. storitvene
znamke ponudnika in povezanih podjetij so zaščitene blagovne/storitvene znamke in jih brez vnaprejšnjega pisnega
soglasja imetnikov takih znamk ni dovoljeno uporabljati. Znaki, ki niso registrirani kot blagovne/storitvene znamke,
so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

2.

AKTIVACIJA STORITVE
Za uporabo storitve Wi-Fi Mesh je potrebna ustrezna namestitev Wi-Fi Mesh opreme in registracija ter prijava
uporabnika preko mobilne aplikacije AirTiesWiFi, ki je dostopna v Google Play ali Apple App Store in jo zagotavlja
ponudnik storitve. Aplikacija naročnikom omogoča dostop do informacij o lastnem Wi-Fi Mesh omrežju, ki izboljšajo
uporabniško izkušnjo, ter omogočajo diagnozo in odpravljanje težav z delovanjem. Navodila za prijavo v aplikacijo
so dostopna na www.telemach.si in na vseh prodajnih mestih Telemacha. Telemach bo po sklenitvi naročniškega
razmerja za storitev Wi-Fi Mesh naročniku v uporabo dostavil Wi-Fi Mesh opremo s priloženimi navodili za
namestitev. Če bi naročnik to opremo v lasti Telemacha poškodoval, uničil ali neupravičeno odsvojil, se zavezuje
Telemachu na podlagi izstavljenega računa povrniti njeno celotno vrednost.

3.

CENA IN OBRAČUN
Mesečna naročnina na storitev Telemach WiFi Mesh je navedena v vsakokrat veljavnem ceniku fiksnih storitev
Telemach, ki je dostopen na www.telemach.si in na prodajnih mestih Telemacha. Naročnina se obračuna na
mesečnem računu za elektronske komunikacijske storitve Telemacha.

4.

OBSEG STORITEV IN OMEJITVE

4.1. Za uporabo storitve Wi-Fi Mesh mora naročnik uporabljati računalnik, tablični računalnik, pametni telefon, prenosni
računalnik ali podobno odjemalsko napravo, ki omogoča brezžično komunikacijo WiFi.
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4.2. Naročnik razume in se strinja, da storitev Wi-Fi Mesh zaradi lastnosti in omejitev tehnologije, uporabe infrastrukture
pod nadzorom tretjih strank, zasnove in namena omrežja ter upoštevanih standardov ni namenjena za okolja, kjer
je absolutno neprekinjena povezava z internetom ali povezava določene pasovne širine ali povezava z določenimi
drugimi lastnostmi (določen ping, zakasnitev, jitter ipd.) ali delovanje drugih elektronskih komunikacijskih storitev,
ki so od take povezave odvisna, kritičnega pomena za aktivnosti ali druge interese naročnika in bi nedelovanje
storitve ali delovanje z okrnjeno zmogljivostjo glede na pričakovano lahko povzročilo škodo (kritična okolja).
Naročnik v kritičnih okoljih storitev Wi-Fi Mesh ne bo uporabljal in se ne bo zanašal na njeno razpoložljivost.
4.3. Lastnosti in pogoji za zagotavljanje storitev dostopa do interneta na odjemnem mestu priključka, ki ga naročniku
zagotavlja Telemach, so opredeljeni v SPST s prilogami. Hitrost prenosa podatkov med uporabo dodatne storitve
Wi-Fi Mesh je omejena s pogodbeno dogovorjeno hitrostjo internetne povezave na odjemnem mestu priključka
ter z morebitnimi motnjami brezžičnega prenosa podatkov na lokaciji, kjer se storitev izvaja. Naročnik razume in
se strinja, da na kakovost brezžične povezave vplivajo postavitev Wi-Fi Mesh opreme v prostoru, lastnosti naprav
uporabnika, ki se povezujejo v brezžično omrežje Wi-Fi Mesh (računalniki, pametni telefoni ipd.), viri električnih
motenj, velike površine in predmeti (steklo, izolirani zidovi, opečne in betonske stene ipd.) ter drugi viri, kot so
opredeljeni v navodilih za namestitev Wi-Fi Mesh opreme, dostopnih na www.telemach.si in na prodajnih mestih
Telemacha.
4.4. Naročnik je odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne ali nepooblaščene uporabe ali zlorabe
storitve Wi-Fi Mesh ali z njo povezane opreme. Naročnik se je dolžan vzdržati vseh dejavnosti, ki lahko kršijo
celovitost, varnost in razpoložljivost storitve in je izključno odgovoren za vsebino podatkov, ki se posredujejo in
shranjujejo s storitvijo.
4.5. Naročnik razume in se strinja, da lahko zaradi uporabe storitve Wi-Fi Mesh prihaja do motenj pri uporabi drugih
storitev Telemacha (npr. ogled video vsebin za nazaj) in da se v primeru uporabe storitve Wi-Fi Mesh začasno
prekine uporaba storitve UniFi. Naročnik v teh primerih ni upravičen do nadomestila za nedelovanje ali slabše
delovanje v skladu s Samoregulacijskim kodeksom.
4.6. Telemach in ponudnik ne prevzemata odškodninske odgovornosti za morebitne težave pri dostopanju do interneta,
za morebitne napake pri vzpostavitvi povezave, za kakršnokoli izgubo, poškodovanje, odtujitev ali spreminjanje
podatkov, zapisov ali aplikacij, ki jih uporabnik pošilja, sprejema, posreduje ali hrani v okviru omrežja Wi-Fi Mesh
ter omrežij ali opreme, ki je s tem omrežjem povezana. Uporabnik izrecno izjavlja, da so ukrepi za zaščito aplikacij in
naprav, ki jih uporabnik poveže z internetom z uporabo storitve Wi-Fi Mesh, izključna odgovornost uporabnika, ter
s sprejemom teh posebnih pogojev odvezuje Telemach in ponudnika vsake odgovornosti za posledice, ki nastanejo
kot rezultat povezave z internetom z uporabo storitve Wi-Fi Mesh.
5.

VZDRŽEVANJE IN ODPRAVA NAPAK

5.1. Razpoložljivost storitve Wi-Fi Mesh dejavno vzdržuje ponudnik. Telemach si bo prizadeval, da bo storitev WiFi Mesh delovala nemoteno 24 ur/dan vse dni v letu, vendar ne odgovarja za izpad omrežja oziroma nedelovanje
storitve Wi-Fi Mesh, ki je posledica izvajanja nujnih vzdrževalnih del na omrežju, višje sile ali dejanj tretjega, ki jih
ni bilo mogoče pričakovati, se njegovim posledicam izogniti ali jih odstraniti. V primeru izpada omrežja oziroma
nedelovanja storitve Wi-Fi Mesh bosta Telemach in ponudnik v najkrajšem možnem času pristopila k odpravljanju
težav.
5.2. Telemach bo v imenu ponudnika naročniku zagotavljal tehnično podporo pri uporabi storitve na osnovni ali
napredni ravni, odvisno od volje naročnika in njegovih nastavitev upravljanja omrežja preko aplikacije AirTiesWiFi.
5.3. Tehnična podpora na osnovni ravni vključuje spremljanje brezžičnih enot AirTies.
5.4. Tehnična podpora na napredni ravni vključuje daljinsko upravljanje in spremljanje brezžičnih enot AirTies,
napredno analitiko, spremljanje zastojev in prezasedenosti omrežja v realnem času in 7 dni nazaj in druge ukrepe, ki
Telemachu omogočajo zagotavljanje pomoči in odpravo napak pri delovanju. Tehnična podpora na napredni ravni
je mogoča le v primeru, če naročnik znotraj aplikacije AirTiesWiFi v nastavitvah izbere možnost delitve omrežnih
podatkov in s tem Telemachu ter ponudniku zagotovi dostop do omrežnih podatkov, navedenih v 7. členu teh
pogojev.
6.

REKLAMACIJE IN REŠEVANJE SPOROV
Reklamacije in vprašanja v zvezi z uporabo storitev Wi-Fi Mesh obravnava naročniška služba Telemacha v skladu z
določili SPST in jih lahko uporabniki sporočijo na številko centra za pomoč uporabnikom na 070 700 700 ali pisno na
kontaktne naslove Telemacha.
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7.

PODATKI

7.1. Telemach in ponudnik obdelujeta le podatke, ki jih posreduje Wi-Fi Mesh oprema (naprave znamke AirTies) in drugi
izdelki, v katerih je nameščena programska oprema ponudnika, in sicer podatke o: (a) domačih WAN IP naslovih, ki
se obdelujejo z namenom lociranja vseh AirTies naprav v prostorih naročnika, kjer je vzpostavljena storitev Wi-Fi
Mesh, za analizo delovanja, ki je na voljo naročniku, (b) Wi-Fi Mesh opremi, t.j. AirTies napravah (serijske številke,
MAC naslovi, lokalni IP naslovi, modeli, verzije strojne in programske opreme, imena ki so preko aplikacije AirTies
dodeljena povezanim odjemalcem WiFi), (c) konfiguraciji, stanju in zmogljivosti Wi-Fi Mesh odjemalskih naprav
(ki ne vključujejo osebnih podatkov), vključno s sistemskimi vitalnimi meritvami in povezanimi WiFi napravami
naročnika, (č) povezanih WiFi ali žičnih odjemalskih napravah naročnika (vključno z MAC naslovi, lokalnimi IP
naslovi, prodajalcem oz. blagovno znamko naprave, odkritim imenom naprave in WiFi zmogljivostjo) (d) mrežnih
dostopnih točkah, WiFi vmesnikih in meritvami prometnih podatkov, ki ne vključujejo osebnih podatkov, vključno z
omrežno hitrostjo, RSSI, CCA, SNR, krmiljenju, TCP statistiki, usmerjanju, količini prenosa podatkov.
7.2. Telemach kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje podatke, navedene v prejšnjem odstavku tega člena za
namen zagotavljanja storitve Wi-Fi Mesh ter njenega izboljšanja in v skladu z drugimi določili o obdelavi, ki izhajajo
iz Pogojev varovanja osebnih podatkov in predstavljajo prilogo SPST in so dostopni na www.telemach.si in na
prodajnih mestih Telemacha.
7.3. Ponudnik kot pogodbeni obdelovalec obdeluje podatke, navedene v prvem odstavku tega člena, v imenu
upravljavca za namen zagotavljanja storitve ter njenega izboljšanja, natančneje: (a) za zagotavljanje storitve
v oblaku, ki omogoča upravljanje z Wi-Fi Mesh na daljavo, (b) za zbiranje in arhiviranje meritev uspešnosti
in konfiguracijskih podatkov WiFi iz AirTies in licenčnih naprav AirTies (c) za analizo zbranih in sprotnih WiFi
podatkovnih meritev za diagnostiko težav z delovanjem in optimizacijo delovanja, (č) za vzdrževanje in tehnično
podporo programske opreme, ki omogoča upravljanje z Wi-Fi Mesh na daljavo in z njo povezane infrastrukture v
oblaku.
7.4. Naročnik oz. uporabnik z uporabo brezžičnih enot AirTies ali aplikacije AirTiesWiFi soglaša s ponudnikovimi pogoji
varovanja osebnih podatkov, ki so opisani v pravilniku o zasebnosti, dostopnem na povezavi www.airties.com/
products/data-privacy-en.pdf in na prijavni strani storitve (aplikaciji AirTiesWiFi). Prevod pravilnika v slovenskem
jeziku je uporabnikom na voljo na spletni strani www.telemach.si.
7.5. Podatki, navedeni v 7.1., se zbirajo v realnem času s strani AirTies naprave/dostopne točke, nameščene v prostorih,
kjer naročnik uporablja storitev in se hranijo največ sedem (7) dni.
7.6. Uporabnik storitve Wi-Fi Mesh lahko pri prijavi v aplikacijo AirTiesWiFi upravlja z obsegom obdelave podatkov,
navedenih v točki 7.1.. Uporabnik lahko Telemachu in ponudniku omeji dostop do podatkov, navedenih v (c), (č) in
(d) odstavku točke 7.1., tako da v aplikaciji AirTiesWiFi ne aktivira oz. izključi možnosti delitve omrežnih podatkov.
V tem primeru uporabnik razume in se strinja, da Telemach brez dostopa do teh podatkov uporabniku ne bo mogel
zagotavljati napredne tehnične podpore oz. bo lahko zagotavljal podporo le v omejenem obsegu. Z aktiviranjem
delitve omrežnih podatkov namreč prične aplikacija AirTiesWiFi zbirati informacije iz WiFi omrežja in v njem
povezanih naprav uporabnika (podatke o MAC naslovu, vrsti naprave, operacijskem sistemu naprave, geolokaciji,
podatke o omrežnem prometu in druge podatke, navedene v točki 7.1.), ki jih Telemach in ponudnik potrebujeta za
zagotavljanje napredne tehnične podpore.
7.7. Naročniki lahko svoje pravice iz naslova varstva osebnih podatkov (vključno s pravico do dostopa, popravka, izbrisa,
omejitve uporabe ipd.) uveljavljajo po e-pošti, ki jo pošljejo Telemachu na naslov dpo@telemach.si ali po pošti, na
Telemach d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče.
8.

PRAVILA PRIMERNE RABE
Naročnik se strinja, da bo uporabljal storitev izključno za lastno uporabo, to pomeni, da storitve ne bo dal v celoti ali
delno tretjo osebo in jo bo uporabljal na način in pod pogoji, navedenimi tukaj. V nasprotnem primeru se zavezuje
Telemachu povrniti s tem nastalo škodo.

9.

KONČNE DOLOČBE
Ti Posebni pogoji začnejo veljati dne 17. 2. 2020 in se lahko spremenijo na način, predpisan v SPST.
Telemach d.o.o.
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POLITIKA ZASEBNOSTI
PODJETJA AIRTIES
Podjetju AirTies (AirTies Kablosuz Iletisim Sanayi ve Dis Ticaret A.S., s sedežem na Mithat Uluünlü
Sokak 23, Esentepe Sisli Istanbul, Turčija; davčna številka: 010 030 2558; matična številka: 516005; v
nadaljevanju: mi in/ali AirTies), je vaša zasebnost zelo pomembna.
Naš cilj je zagotavljanje prijetne uporabniške izkušnje z našimi izdelki/napravami in ob uporabi
programske opreme Remote Manager (v nadaljevanju: programska oprema) ali aplikacij za pametne
telefone in tablice (v nadaljevanju: storitev), pri tem pa zagotavljamo varnost vaših osebnih podatkov.
Za boljšo zaščito vaše zasebnosti smo pripravili to obvestilo z razlago naših praks pri uporabi spletnih
informacij in odločitev, ki jih lahko sprejmete glede zbiranja in uporabe vaših informacij. Da bi zagotovili
enostaven dostop do tega obvestila, smo ga objavili na svoji spletni strani in na vsaki točki, kjer zahtevamo
vaše osebne podatke (npr. v aplikaciji AirTies WiFi).
Z uporabo programske opreme ali storitve se strinjate s pogoji in določili v tej izjavi o zasebnosti in jih
sprejemate.
1.

SPLOŠNI POGOJI:
Ta izjava o zasebnosti razlaga, kako AirTies zbira in upravlja osebne podatke. Da bi lahko ponujali svoje izdelke in/
ali storitve ter njihove možnosti in jih po potrebi izboljševali, moramo obdelovati določene osebne podatke, kot so:
(i) podatki o domačih brezžičnih omrežjih, kar vključuje podatke o delovanju in konfiguracijah, (ii) serijske številke
dostopovnih točk AirTies, lokalni naslovi IP, (iii) naslovi MAC odjemalskih naprav v brezžičnem omrežju, lokalni
naslovi IP in imena proizvajalcev, (iv) brezžični vmesnik, hitrost omrežja, RSSI, CCA, SNR, Mesh, preusmerjanja med
pasovi, meritve TCP, (v) brezžični vmesnik, dogodki omrežnega prometa (WLAN, Mesh/preusmerjanje med pasovi,
usmerjanje itd.). Podatke v realnem času zbirajo naprave/dostopovne točke AirTies, nameščene na lokaciji stranke.

2.

KONTAKTNE INFORMACIJE:
Če imate kakršnakoli vprašanje glede te izjave o zasebnosti, stopite z nami v stik na naslovu info@telemach.si

3.

NAMEN OBDELAVE PODATKOV IN PRAVNA PODLAGA:
V naslednjih odstavkih lahko preberete o namenih zbiranja osebnih podatkov in veljavni pravni podlagi.

3.1. Zagotavljanje naših izdelkov in storitev: Da bi vam lahko zagotovili naročene izdelke in storitve, z vidika
zagotavljanja izdelka in/ali storitve ter podpore strankam, moramo obdelovati določene podatke, kot so
podrobnosti o napravi in omrežju ter podatki o delovanju omrežja.
3.2. Razvoj in izboljšave izdelkov: Seveda si prizadevamo stalno izboljševati svoje izdelke in storitve, da bi kar najbolje
odgovorili na potrebe svojih strank. Iz tega razloga in na podlagi legitimnega interesa obdelujemo podatke, kot so
informacije o napravah in omrežjih, ki nam pomagajo opredeliti morebitne izboljšave.
4.

TRAJANJE
Vaše podatke bomo obdelovali, dokler je to potrebno za zagotavljanje naših izdelkov in storitev ter tudi po tem
obdobju v zakonitem obsegu v skladu z našimi pravnimi obveznostmi (npr. zahteve glede hrambe računov) ali
legitimnim interesom (npr. hramba podatkov za potrebe odzivanja na morebitne spore ali pritožbe ali morebitno
ponovno aktivacijo naročnine). Zaradi tega po zaključku zagotavljanja storitev ne bodo izbrisani vsi vaši podatki,
razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, tega izrecno ne zahteva, bomo pa obdelave podatkov
omejili na tiste, ki so potrebne.

5.

PRENOS PODATKOV
Podatke, ki jih zberemo, lahko prenesemo na druge subjekte AirTies za namene, naštete v razdelku 3 (Namen
obdelave podatkov in pravna podlaga), ter tretje osebe, s katerimi ustrezni subjekt AirTies sklene podizvajalsko
pogodbo za celotno ali delno obdelavo. To lahko vključuje, na primer, ponudnike gostovanja in druge ustrezne
vloge. Vaših podatkov ne bomo nikdar prodali tretjim osebam.
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V primeru prenosa podatkov v državo izven Evropskega gospodarskega prostora, kar vključuje Združene države
Amerike, AirTies sistematično zagotavlja uporabo ustrezne ravni zaščite tovrstnih podatkov na načine, ki jih potrjuje
veljavna zakonodaja za zaščito osebnih podatkov. Kopijo teh ukrepov lahko zahtevate tako, da nam pišete na zgoraj
navedeni kontaktni naslov.
AirTies lahko v skladu z veljavnimi pravnimi postopki (na primer, nalog za hišno preiskavo, sodni poziv ali sodni
nalog) dovoli dostop do informacij v naši lasti, da bi lahko delovali skladno s temi postopki ter zaščitili svoje pravice
in lastnino. Pridržujemo si pravico, da vse podatke in informacije pridobljene od vas ali o vas, razkrijemo tretjim
strankam v povezavi z združitvijo, prevzemom, stečajem ali prodajo vseh ali praktično vseh naših sredstev v obsegu,
ki je potreben za ta postopek.
6.

VAŠE PRAVICE
V skladu z lokalno zakonodajo imate lahko kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, različne
pravice. Vse pravice, navedene v tem razdelku, lahko uveljavljate z zahtevo, ki jo po e-pošti pošljite na naslov
privacy@airties.com. Prosimo, da v sporočilo vključite naslov MAC ali serijsko številko svoje naprave AirTies.
Prosimo, upoštevajte, da lahko zavrnemo pretirane zahteve ali zlorabe ustreznih pravic.

6.1. Pravica do dostopa in prenosljivost podatkov: Morda imate pravico, da dostopate do svojih osebnih podatkov, ki jih
obdelujemo, ter v veljavnem obsegu zahtevate prenosljivost podatkov, ki ste nam jih posredovali.
6.2. Točnost podatkov: pravica do popravka in pravica do izbrisa: Prav tako imate morda možnost, da zahtevate
popravke ali izbris svojih osebnih podatkov, pod pogojem da so veljavne zakonske zahteve izpolnjene. Pravica do
izbrisa je kljub temu predmet različnih izjem, še posebej glede podatkov, katerih obdelava je potrebna za podporo v
sodnih postopkih, ali za zagotavljanje skladnosti z zahtevami glede hrambe. V tem primeru svoje obdelave omejimo
v največji možni meri.
6.3. Omejitve obdelave: pravica do omejitve, pravica do ugovora in umik soglasja: Morda imate pravico, da ugovarjate
obdelavi osebnih podatkov na podlagi legitimnih interesov in da tudi drugače zahtevate omejitev določenih oblik
obdelave v določenih okoliščinah, če so izpolnjene veljavne zakonske določbe.. Za vsak primer posebej bomo
preučili vašo zahtevo in preverili, ali ustrezate pogojem za zaustavitev obdelave.
6.4. Pravica za vlogo pritožbe pri nadzornem organu: Morda imate pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu,
pristojnem za zaščito osebnih podatkov, kar je odvisno od tega, kje živite.
7.

ZAVEZA VARNOSTI PODATKOV
Da bi preprečili nepooblaščen dostop, zagotavljali točnost podatkov in zagotovili pravilno uporabo informacij, smo
vpeljali ustrezne fizične, elektronske in upravne postopke za zaščito in varovanje informacij, ki jih zberemo prek
spleta.

8.

SPREMEMBE TE IZJAVE O ZASEBNOSTI
To izjavo o zasebnosti lahko občasno spremenimo, če menimo, da je to potrebno zaradi razvoja in rasti naše spletne
strani. Čeprav se bomo po najboljših močeh potrudili, da vas o tem obvestimo, ste sami odgovorni za spremljanje
teh sprememb. Nadaljnja uporaba te strani se razlaga kot potrdilo vseh sprememb te izjave o zasebnosti.

