[Прима.МК]

[степен на доверливост]

Политика за приватност на веб страна
1. Генерални информации
a) Вовед
Заштитата на личните податоци на нашите клиенти/посетители/корисници е наш најголем
приоритет. Следнава политика е дизајнирана да ве информира во врска со вашите лични
податоци согласно Законот за заштита на личните податоци.
б) Контролор





Прима.МК ДОО Скопје
Ул. Васил Главинов 14/1-18 1000 Скопје
Тел. +389 2 3 133 300
E-mail: primamk@primamk.com

в) Офицер за заштита на личните податоци
За работите поврзани со заштитата на личните податоци каде Контролор е Прима.МК, можете да
го контактирате нашиот Офицер за заштита на личните податоци во секое време на следниов
меил: ozlp@primamk.com.

2. Oбработка на Вашите лични податоци при посета на нашата веб страна и користење
на колачиња
При посета на нашата веб страна се користат само колачиња, додека пак други лични податоци не
се собираат ниту чуваат.
Што се колачиња?
За да можат сопствениците на веб страните да разберат како посетителите ги користат веб
страните, но и да им овозможат подобро корисничко искуство, сопствениците на веб страната
може да соберат некои податоци со посебна алатка наречена колачиња (Cookies).
Колачиња се мали датотеки со букви и броеви што се чуваат на вашиот веб пребарувач или на
хард дискот на вашиот уред, што е како компјутерска меморија.
Кои колачиња ги користиме и зошто?
При посета на нашата веб-страна се користат само колачиња за сесија. Колачињата за сесија се
колачиња кои траат за сесија која започнува кога ќе стартувате веб-локација или веб-апликација и
завршува кога ќе ја напуштите веб-локацијата или ќе го затворите прозорецот на прелистувачот.
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Колачињата за сесија содржат информации што се зачувани на привремена мемориска локација
која се брише по завршувањето на сесијата.
За разлика од другите колачиња, колачињата за сесија никогаш не се зачувуваат на вашиот уред и
тие се познати како минливи, непостојани или привремени колачиња.
Како да управувате со колачињата?
Повеќето веб пребарувачи овозможуваат одредена контрола на повеќето колачиња преку
поставките на пребарувачот. Меѓутоа, ако ги користите поставките на пребарувачот за блокирање
на сите колачиња (вклучително и неопходните колачиња), можеби нема да можете да пристапите
до сите или до делови од веб-страната.
Поставките на прелистувачот за промена на поставките за колачињата обично се наоѓаат во
менито „опции“ или „преференции“ на вашиот интернет прелистувач.
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