POLITIKA ZASEBNOSTI AMCHAM SLOVENIJA
1. Splošno
Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji – AmCham Slovenija s sedežem v Ljubljani, poslovnim
naslovom Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, matična številka: 1446550000 (v nadaljevanju:
»AmCham Slovenija«), je upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru te Politike zasebnosti.
Politika zasebnosti, pogoji uporabe in politika piškotkov določa osnovo, na kateri bodo temeljili vsi
podatki, pridobljeni ali priskrbljeni z vaše strani, ki jih bomo obdelovali v okviru izvajanja naših storitev.
V tej politiki zasebnosti (v nadaljevanju: politika) podajamo vse relevantne informacije v zvezi z
zbiranjem, obdelavo in hrambo vaših osebnih podatkov. Ameriška gospodarska zbornica je kot
upravljavec odgovorna za zakonito in transparentno obdelavo ter hrambo vaših osebnih podatkov.
Kot upravljavec osebnih podatkov skrbimo, da so vaši osebni podatki:
•

obdelani zakonito, pošteno in na pregleden način;

•

zbrani za določene, izrecne in zakonite namene ter se nadalje ne obdelujejo na način, ki ni
združljiv s temi nameni, razen če gre za nadaljnjo obdelavo v namene arhiviranja, v znanstveno,
zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene;

•

ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo;

•

točni in, kadar je to potrebno, ustrezno posodobljeni;

•

hranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki,
le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, pri čemer
izvajamo tudi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi ščitimo pravice in
svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki;

•

obdelujejo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito pred
nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo z
ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi.

2. Kateri osebni podatki se zbirajo in obdelujejo?
Osebni podatki, ki se zbirajo in obdelujejo preko spletne strani, se zbirajo in obdelujejo le za
zagotavljanje naših vsebin in storitev ter kolikor je to potrebno za zagotavljanje delovanja spletne
strani. Obdelava osebnih podatkov uporabnikov poteka le s soglasjem uporabnikov, razen v primerih,
ko predhodnega soglasja iz dejanskih razlogov ni bilo mogoče pridobiti in je obdelava dovoljena v
skladu z zakonom.

3. Zakaj se zbirajo in obdelujejo osebni podatki?
AmCham Slovenija zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov za različne namene:
a) Za zagotavljanje spletnega mesta in ustvarjanje dnevniških datotek
Namen:
Začasno hranjenje IP naslova prek sistema je nujno potrebno, da se spletno mesto naloži na računalnik
uporabnika, v tem času se tako hrani tudi IP naslov. Podatki se uporabljajo tudi za optimizacijo spletne
strani in varnost informacijskih sistemov.
Pravna podlaga:
Točka f. prvega odstavka 6. člena GDPR
Obseg podatkov:
•

podatki o vrsti brskalnika in uporabljeni različici,

•

operacijski sistem uporabnika,

•

ponudnik internetnih storitev uporabnika,

•

uporabnikov naslov IP,

•

datum in čas dostopa,

•

spletne strani, do katerih uporabnik dostopa prek naše spletne strani.

Trajanje:
Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni. V
primeru zbiranja podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je to takrat, ko se zaključi vsakokratna
seja.

Ugovor in odstranitev:
Zbiranje podatkov za zagotavljanje spletnega mesta je bistvenega pomena za delovanje spletnega
mesta. Posledično ne obstaja možnost ugovora s strani uporabnika.
b) Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Namen:
Za neposredno trženje storitev in produktov AmCham Slovenija preko pošte ali elektronske pošte, kot
npr. pošiljanje elektronskih sporočil, ki vsebujejo novice o dejavnostih AmCham Slovenija in vabila na
družabne dogodke ipd.
Pravna podlaga:
Točka a prvega odstavka 6. člena GDPR.
Obseg podatkov:
-

ime in priimek,

-

podjetje/organizacija,

-

delovno mesto,

-

elektronski naslov,

-

naslov podjetja/organizacije.

Trajanje:
Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni.
Uporabnikovi podatki bodo shranjeni, dokler bo uporabnik prijavljen na prejemanje obvestil v zvezi z
neposrednim trženjem.
Ugovor in odstranitev:
Uporabnik lahko kadarkoli umakne soglasje, in sicer tako, da pošlje elektronsko pošto na elektronski
naslov AmCham Slovenija: office@amcham.si ali z uporabo povezave za odjavo od prejemanja
informacij o neposrednem trženju, ki je posredovana v vsakem elektronskem sporočilu pošiljatelja
AmCham Slovenija, ki vsebuje komunikacijo o neposrednem trženju. Umik soglasja s strani uporabnika
ne bo vplival na izvajanje storitev uporabniku in na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred
njegovim umikom.

c) Kontaktni formular in kontakt preko e-pošte
Namen:
Za namen obdelave kontakta. V primeru poslanega sporočila preko elektronske pošte vključuje tudi
legitimni interes za obdelavo podatkov.
Pravna podlaga:
Točka a prvega odstavka 6. člena GDPR.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih pri pošiljanju prek e-pošte, je točka f prvega
odstavka 6. člena GDPR. Če je namen kontakta prek e-pošte sklenitev pogodbe, potem je dodatna
pravna podlaga za obdelavo točka b prvega odstavka 6. člena GDPR.
Obseg podatkov:
-

podatki, ki jih posameznik vnese v kontaktni formular,

-

v primeru posredovane elektronske pošte, se shranijo podatki uporabnika, ki so bili poslani
po elektronski pošti.

Trajanje:
Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni.
Osebni podatki, ki so bili vneseni v vnosno masko kontaktnega formularja, in tisti, ki so bili poslani po
e-pošti, so izbrisani takoj, ko je pogovor z uporabnikom zaključen. Pogovor je zaključen, ko je zadeva
rešena.
Ugovor in odstranitev:
Uporabnik lahko kadarkoli umakne svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov tako, da pošlje
elektronsko pošto na elektronski naslov AmCham Slovenija office@amcham.si, prav tako na naveden
naslov pošlje zahtevo po spremembi shranjenih podatkov. Tudi uporabnik, ki vzpostavi kontakt po epošti, lahko kadar koli ugovarja shranjevanju njegovih osebnih podatkov. V takem primeru se pogovor
ne more nadaljevati.

d) Zaradi prijave na dogodek
Namen:
Potrebno za izpolnitev pogodbe z uporabnikom in namenjeno za prijavo uporabnika na prijavljeni
dogodek.
Pravna podlaga:
Prijava na dogodek se šteje kot izpolnitev pogodbenih obveznosti iz pogodbe, katere pogodbena
stranka je uporabnik, zato je podlaga točka b prvega odstavka 6. člena GDPR.
Obseg podatkov:
-

ime in priimek,

-

elektronski naslov,

-

delovno mesto,

-

podjetje/organizacija.

Trajanje:
Podatki so izbrisani takoj, ko niso več potrebni za doseganje namena, za katerega so bili pridobljeni.
Podatki, ki so bili pridobljeni v postopku prijave in so namenjeni za izpolnitev pogodbe, se izbrišejo
takoj, ko niso več potrebni za izpolnitev pogodbe. Tudi po sklenitvi pogodbe je morda treba shraniti
osebne podatke pogodbene stranke, da bi izpolnili pogodbene ali pravne obveznosti.
Ugovor in odstranitev:
Uporabnik lahko kadar koli prekliče prijavo. Shranjene podatke lahko uporabnik kadar koli spremeni.
Za izbris ali spremembo podatkov lahko uporabniki pošljejo sporočilo na office@amcham.si.
Če so podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali za izvedbo predpogodbenih ukrepov, je predčasen
izbris podatkov mogoč le, če pogodbene ali zakonske obveznosti ne preprečujejo izbrisa.
e) Zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti
Osebne podatke uporabnika lahko AmCham Slovenija obdeluje z namenom, da bi izpolnil zakonske
obveznosti, ki jih nalagajo oblastni organi.

f)

Obdelava osebnih podatkov za namene zakonitih interesov, ki jih zasleduje AmCham
Slovenija ali tretja oseba, če tak zakoniti interes ne prevlada nad interesi ali temeljnimi
pravicami in svoboščinami uporabnika

Osebne podatke uporabnika lahko AmCham Slovenija obdeluje za namene uveljavljanja, izvajanja ali
obrambe pravnih zahtevkov AmCham Slovenija, da bi zaščitil pravice in interese AmCham Slovenija,
drugih uporabnikov ali tretjih oseb, za izvajanje in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Statutu
AmCham Slovenija in pravilnikov, ki so priloge k Statutu AmCham Slovenija, ali za namene
reorganizacije AmCham Slovenija.
g) Obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na
katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega
posameznika pred sklenitvijo pogodbe

Osebne podatke tako obdelujemo zaradi sklenitve pogodbe oziroma zahteve po sklenitvi pogodbe in
članstvom v AmCham Slovenija.

4. Komu posredujemo osebne podatke?
AmCham Slovenija lahko osebne podatke uporabnika posreduje:
Ø ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za AmCham Slovenija in omogočajo AmCham
Slovenija, da zagotavlja storitev uporabnikom. Storitve, ki se lahko zahtevajo, so npr.
zagotavljanje infrastrukture in IT storitev, zagotavljanje storitev za člane in druge uporabnike,
izboljšanje storitev, ki jih izvaja AmCham Slovenija, optimizacija spletne strani, obdelava plačil
z debetno/kreditno kartico ali katerihkoli drugih plačil uporabnika. Razen če to ni nujno
potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni za razkritje ali uporabo
osebnih podatkov uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v imenu in po navodilih
AmCham Slovenija. AmCham Slovenija sodeluje samo s tistimi ponudniki storitev, ki zagotovijo
zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za
zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov;
Ø ponudnikom storitev, ki opravljajo storitve za AmCham Slovenija in omogočajo AmCham
Slovenija, da opravlja marketinške dejavnosti, vključno z neposrednim trženjem lastnih storitev
in produktov, obdelavo tržnih raziskav in izvedbo statističnih analiz in ponovno trženje preko

socialnih omrežij, kot so npr. Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube in Google. Razen
če to ni nujno potrebno ali zahtevano z zakonom, ponudniki storitev niso pooblaščeni, da
razkrijejo ali uporabljajo osebne podatke uporabnika za svoje namene, temveč delujejo v
imenu in po navodilih AmCham Slovenija. AmCham Slovenija sodeluje samo s tistimi ponudniki
storitev, ki zagotovijo zadostna jamstva o tem, da bodo izvajali ustrezne tehnične in
organizacijske ukrepe za zagotavljanje skladnosti prevzetih opravil obdelave s predpisi, ki
urejajo varstvo osebnih podatkov;
Ø družbi AmCham Business Solutions d.o.o., ki jo je ustanovil AmCham Slovenija, zato da lahko
prihodke iz dejavnostih družbe AmCham Business Solutions d.o.o. uporablja izključno za
financiranje programov AmCham Slovenija;
Ø oblastnim organom, vključno s sodišči, tribunali, regulatorji in drugimi javnimi organi v obsegu,
ki je potreben za: (i) izpolnjevanje zakonskih obveznosti, naloženih AmCham Slovenija; (ii)
zaščito in zasledovanje pravic AmCham Slovenija, pravic drugega uporabnika ali tretjih oseb,
vključno s pravicami intelektualne lastnine; (iii) zaščito varnosti AmCham Slovenija, drugega
uporabnika ali tretje osebe; (iv) izvedbo in izvrševanje pravic in obveznosti, določenih v Statutu
AmCham Slovenija, in pravilnikov, ki so priloge k Statutu;
Ø strankam transakcij, svetovalcem in konzultantom za namene reorganizacije AmCham
Slovenija, pod pogojem, da bodo tretje osebe zavezane s politiko zasebnosti, ki zagotavlja
ustrezno raven zaščite osebnih podatkov uporabnika, ki je vsaj enaka tej Politiki zasebnosti.
Zgoraj navedene družbe se lahko nahajajo v državah izven Evropske unije, vključno z ZDA, kjer raven
varstva podatkov morda ni tako celovita kot v Evropski uniji, vključno z državami, glede katerih je
Evropska Komisija sprejela ali ni sprejela odločitve, ki potrjuje, da te države zagotavljajo ustrezno raven
varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju: “Tretje Države“).
AmCham Slovenija se zavezuje, da bo v primeru prenosa podatkov v Tretje Države zagotovil uvedbo
ustreznih zaščitnih ukrepov za zaščito osebnih podatkov uporabnika. Ustrezne zaščitne ukrepe je
mogoče uporabiti zlasti z izvajanjem sporazumov o prenosu osebnih podatkov, ki temeljijo na
standardnih določbah o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska Komisija ali ustrezni nadzorni
organ za varstvo podatkov in ki jih je odobrila Evropska Komisija. Za pridobitev kopije ustreznih
zaščitnih ukrepov, prosimo, da pošljete elektronsko sporočilo na office@amcham.si.

5. Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki
Uporabnik lahko od AmCham Slovenija zahteva izvajanje naslednjih pravic:
a) Pravica do dostopa
Zahtevate lahko vse informacije o osebnih podatkih, ki jih hranimo o vas, vključno z informacijami o
tem, katere vrste vaših osebnih podatkov hranimo, za kaj jih uporabljamo, kje/kako jih zbiramo, če ne
neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to primerno, obdobje hrambe vaših osebnih podatkov,
kakšne so vaše pravice, vezane na vaše osebne podatke, ter informacije o morebitnem obstoju
avtomatiziranega sprejemanja odločitev (vključno z oblikovanjem profilov) in o razlogih zanj ter pomen
in predvidene posledice take obdelave za vas.
b) Pravica do popravka
Zahtevate lahko popravek netočnih podatkov ali dopolnitve nepravilnih ali nepopolnih osebnih
podatkov, ki jih hranimo.
c) Pravica do preklica privolitve
Kadar obdelava temelji na privolitvi, lahko to privolitev kadarkoli brezplačno prekličete. Zaradi preklica
privolitve boste morda imeli manj možnosti pri uporabi storitev aplikacije. Preklic privolitve ne vpliva
na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred preklicem.
d) Pravica do izbrisa
Zahtevate lahko izbris svojih osebnih podatkov, če:
-

osebni podatki niso več potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali drugače obdelani,

-

obdelava temelji na vašem soglasju in svoje soglasje umaknete, za obdelavo pa ni druge
zakonske podlage,

-

obdelava temelji na vašem soglasju in ugovarjate obdelavi, za obdelavo pa ni druge zakonske
podlage,

-

so bili vaši osebni podatki obdelani nezakonito,

-

je to potrebno za izpolnitev zakonskih obveznosti;

-

so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe, ki se ponujajo
neposredno otroku. Obdelava osebnih podatkov otroka je zakonita, kadar ima otrok vsaj 16
let. Kadar je otrok mlajši od 16 let, je takšna obdelava zakonita le, če za otroka takšno privolitev
da ali odobri njegov starš ali skrbnik.

e) Pravica do ugovora
Obdelava temelji na vašem soglasju, oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če se obdelava
izvaja z avtomatiziranimi sredstvi, lahko iz razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, kadarkoli
ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi. Kadar se vaši osebni podatki obdelujejo
za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov
za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov. Poleg tega imate pravico, da iz razlogov,
povezanih z vašim posebnim položajem, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi s temi razlogi,
kadar se osebni podatki obdelujejo v znanstveno-, zgodovinsko-raziskovalne ali statistične namene,
razen, če je obdelava potrebna za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu.
f)

Pravica do omejitve obdelave

Omejitev obdelave svojih osebnih podatkov lahko zahtevate, če:
-

oporekate točnosti svojih osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki ga potrebujemo za preverjanje
točnosti podatkov,

-

je obdelava nezakonita in zahtevate omejitev obdelave namesto izbrisa svojih osebnih podatkov,

-

vaših podatkov ne potrebujemo več, a jih moramo hraniti za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo
vaših pravnih zahtevkov,

-

v času preverjanja, ali naša zakonska podlaga prevladuje nad vašo, če ugovarjate obdelavi.
g) Pravica do prenosljivosti

Na vašo zahtevo bomo, kadar je to tehnično izvedljivo, vaše osebne podatke prenesli drugemu
upravljavcu, če obdelava temelji na vašem soglasju oziroma je pomembna za izvajanje pogodbe in če
se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

h) Način uveljavljanja pravic
Svoje pravice lahko uveljavljate tako, da nam na kontaktne podatke AmCham Slovenija, Dunajska cesta
167, 1000 Ljubljana, e-pošta: office@amcham.si, pošljete dopis ali elektronsko sporočilo.
Zahteva in/ali obvestilo mora vsebovati podatke o imenu in priimku oziroma nazivu
podjetja/organizacije in elektronskem naslovu, da bi preverili, ali taka zahteva in/ali obvestilo dejansko
izvira od uporabnika.
Če bo uporabnik zahtevo poslal po elektronski pošti in ne bo navedel nobenega drugega načina
komuniciranja, bo AmCham Slovenija upoštevala zahteve uporabnika in bo z uporabnikom
komunicirala z uporabo njegovega elektronskega naslova.
Zahteve, ki se neutemeljeno ponavljajo, so pretirane ali so očitno neutemeljene, lahko zavrnemo, ali
vam zanje zaračunamo.
i)

Vložitev pritožbe

V primeru kršitve pravic, povezanih z obdelavo osebnih podatkov, lahko vložite pritožbo pri
Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na gp.ip@ip-rs.si.
Zaradi hitrejšega in ugodnejšega reševanja vprašanj varstva podatkov je priporočljivo, da pritožbe ali
vprašanja naslovite najprej na AmCham Slovenija, preden se obrnete na oblastne organe.

6. Trajanje obdelave podatkov
Osebni podatki uporabnika bodo obdelovani, dokler bo to potrebno za dosego namena obdelave,
zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in nadalje obdelovali, razen če zakon za posamezne
obdelave določa poseben rok hrambe. Osebni podatki bodo obdelani v času trajanja pogodbenega
razmerja, ki začne veljati od trenutka, ko uporabnik odda vlogo za članstvo v AmCham Slovenija in se
strinja z določbami Statuta AmCham Slovenija, oziroma do preklica privolitve udeleženca v programih
AmCham Slovenija, v primeru, da obdelava temelji na tej podlagi.

Čas trajanja je definiran zgoraj, pri posameznih namenih obdelave in zbiranja osebnih podatkov (glej
točko 3).
Nekatere osebne podatke lahko obdržimo v skladu z našimi pravnimi ali regulativnimi obveznostmi, pa
tudi, da nam omogočajo upravljanje naših pravic (na primer, da lahko uveljavljamo naše zahtevke na
sodiščih) ali za statistične ali zgodovinske namene.
Ko vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, jih odstranimo iz svojih sistemov in zapisov ali jih
anonimiziramo, da vas ne moremo več identificirati prek njih.

7. Funkcije socialnih medijev in ponudnikov plačilnih storitev
tretjih oseb
Naša spletna stran lahko uporablja funkcije socialnih medijev, ki jih upravljajo tretje osebe, kot so
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Youtube itd. Te funkcije lahko:
Ø zbirajo podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko, poštni naslov, datum
rojstva, podatke za plačilo – številka kreditne/debetne kartice, datum poteka veljavnosti,
številka CVV/CVC in ime imetnika kartice, vaš IP naslov, strani, ki jih obiskujete na naši spletni
strani) in
Ø nastavijo piškotke ali uporabijo podobne tehnologije, ki omogočajo pravilno delovanje
zadevnih funkcij.
Če ste prijavljeni v svoj uporabniški račun pri tretji osebi, bo tretja oseba lahko povezala podatke o
vašem obisku na naši spletni strani z vašim uporabniškim računom pri tej tretji osebi. Podobno lahko
tretja oseba zabeleži vaše interakcije s temi funkcijami tudi, ko obiščete Facebook, Instagram, LinkedIn,
Twitter ali Youtube stran AmCham Slovenija. Vaše interakcije s temi funkcijami ureja politika
zasebnosti tretje osebe, ki nudi to funkcijo. Če želite izvedeti več o praksah tretjih oseb glede zbiranja
in obdelave osebnih podatkov, si oglejte politike zasebnosti tretje osebe.

8. Zasebnost otrok
Naša spletna stran ni namenjena otrokom, mlajšim od 15 let. Za uporabo spletne strani in/ali storitev
AmCham Slovenija morate biti stari vsaj 15 let. Osebnih podatkov otrok, mlajših od 15 let, ne zbiramo

zavestno. Če ste mlajši od 15 let, ne uporabljajte storitev AmCham Slovenija in nam ne posredujte vaših
osebnih podatkov. Če imate otroka, mlajšega od 15 let, in ste seznanjeni, da je vaš otrok njegove
osebne podatke posredoval AmCham Slovenija, nas lahko kontaktirate na office@amcham.si in
zahtevate uveljavitev pravic do dostopa, popravka, izbrisa in/ali ugovora.

9. Povezave do drugih spletnih mest
Naša spletna stran lahko vsebuje povezave do zunanjih spletnih mest. AmCham Slovenija vas spodbuja,
da pregledate politiko zasebnosti in varnosti tako povezanih zunanjih spletnih mest, katerih prakse
varstva osebnih podatkov se lahko razlikujejo od naših. AmCham Slovenija ne prevzema odgovornosti
za zbiranje, obdelavo ali razkritje podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih lahko obiskovalec
dostopa preko spletne strani AmCham Slovenija. Predlagamo, da preverite politike zasebnosti teh
zunanjih spletnih mest, preden jim posredujete vaše osebne podatke.

10. Piškotki
AmCham Slovenija na spletni strani uporablja t.i. piškotke, da uporabniku omogoči dostop do
določenih funkcij in pridobi informacije o obiskovanju spletne strani.
Za podrobnejše informacije o piškotkih prosim kliknite sem.

11. Varnost podatkov
Ohranjanje varnosti podatkov pomeni zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in dostopnosti (za
pooblaščene namene) osebnih podatkov. Zaupnost pomeni, da lahko do teh podatkov dostopajo samo
ljudje, ki imajo dovoljenje za uporabo podatkov. Celovitost pomeni, da morajo biti osebni podatki točni
in primerni za namen, za katerega se obdelujejo. Dostopnost pomeni, da je pooblaščenim
uporabnikom omogočen dostop do podatkov, če jih potrebujejo za pooblaščene namene. Skladno s
tem bo AmCham Slovenija zagotovil, da se sprejmejo ustrezni ukrepi proti nezakoniti ali nepooblaščeni
obdelavi osebnih podatkov ter proti naključni izgubi ali poškodbam osebnih podatkov. Ta načela se
bodo uveljavila z uvedbo ustreznih varnostnih ukrepov na področju strojne opreme in programske
opreme (vključno s fizičnim vnosom in sistemskim nadzorom dostopa, ključavnicami, alarmi, požarnimi
zidovi itd.). AmCham Slovenija ima vzpostavljene postopke in tehnologije za ohranjanje varnosti vseh
osebnih podatkov, od točke zbiranja do točke uničenja.

12. Spremembe Politike zasebnosti
AmCham Slovenija lahko občasno posodobi to Politiko zasebnosti. O spremembah v Politiki zasebnosti
vas nismo dolžni obvestiti. Vaša nadaljnja uporaba spletne strani in storitev AmCham Slovenija po
takem obvestilu pomeni, da se strinjate z revidirano politiko zasebnosti. Priporočamo, da redno
pregledujete našo Politiko zasebnosti, da zagotovite, da ste seznanjeni z vsemi spremembami.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje!
AmCham Slovenija

