Politika zasebnosti
v jasno razumljivem jeziku

Spoštujemo vašo pravico do zasebnosti in stremimo h najvišji stopnji
varstva vaših osebnih podatkov in pravic. Glede zasebnosti smo z vami
transparentni. Spodnje besedilo vključuje podatke o tem, katere
podatke zbiramo, namen zbiranja in kako jih uporabljamo.
Vaših podatkov ne posredujemo, posojamo ali prodajamo nikomur.

Kdo smo?
Vaše podatke zbira in obdeluje:
Happy internetne storitve in trženje d.o.o.,
Ogrinova ulica 66,
1291 Škofljica.

Kje se uporablja Politika zasebnosti?
Politika zasebnosti se uporablja v povezavi z aplikacijo Tokee in
povezanimi spletnimi mesti (app.gotokee.com).

Katere podatke zbiramo?
O vas zbiramo ime, priimek, spol, zanimanje, poklic, telesno višino,
splošne interese, starost, Facebook login (kadar se odločite za vstop s
pomočjo vašega obstoječega uporabniškega dostopa pri Facebook, pri
čemer od Facebook-a pridobimo vaše podatke, da vam jih ni potrebno
vpisovati ročno), geolokacijske podatke, IP naslov, podatke o vaši
napravi (ID naprave, nastavitve, oglaševalski ID AAID oz. IDFA, podatke o
vašem brskalniku, verzija in jezik, operacijski sistem in druge
tehnologije, ki omgočajo identifikacijo vaše naprave kot so IMEI/UDID
in MAC naslov).
V okviru glavnih funkcij aplikacije zbiramo tudi fotografije, ki jih naložite
v svoj profil, pogovore, ki si jih izmenjate z drugimi uporabniki in vašo
izbiro »všeč« ali »ni všeč« pri vsakem profilu kjer se glede tega
opredelite.

Kako uporabljamo vaše podatke (namen zbiranja)?
Vaše podatke v prvi meri uporabljamo tako, da lahko dostopate do
funkcij aplikacij in jo uporabljate, da vas obveščamo o novostih,
povezanih z aplikacijo in opozarjamo na vaše kršitve Smernic skupnosti
Tokee.

S kom delimo vaše podatke?
Ker želimo, da z uporabo aplikacije Tokee zgradite medosebne odnose
z drugimi uporabniki aplikacije, je razumljivo, da z njimi delimo vaše
podatke kot so ime, fotografije, in druge podatke, ki so v vašem javnem
profilu.
Vaše podatke delimo tudi z drugimi izvajalci storitev, ki za nas
opravljajo storitve kot so: hranjenje podatkov in vzdrževanje, analitko,
skrb za uporabnike, oglaševanje, plačila in zavarovanje podatkov.

Katere pravice imate v povezavi z vašimi podatki pri uporabi
aplikacije Tokee?
Kot uporabnik aplikacije Tokee:








lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umaknete soglasje, ne da bi
to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve
izvajalo do preklica;
smete kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni
podatki, ki se nanašajo na vas, so v zbirki osebnih podatkov
upravljavca in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
lahko kadarkoli pisno zahtevate izbris svojih osebnih podatkov,
zbranih z zgornjim namenom,
imate pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov,
ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

Obdobje veljavnosti vašega soglasja
Zgoraj navedene podatke lahko obdelujemo za lastne potrebe do
preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze,
sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena,
zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma dokler upravljavec ne
preneha s svojo dejavnostjo na trgu.
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