Pravilnik nazadnje pregledan: 31. januarja 2018

PRAVILNIK O ZASEBNOSTI
Bridgestone Europe NV/SA, podjetje, za katero veljajo belgijski zakoni, ki ima registriran
sedež na naslovu Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgija in ima številko podjetja
0441.192.820 ter njegove podružnice z registriranimi sedeži v Evropski uniji (»mi«, »nas« ali
»naši«), obdeluje osebne podatke, ki jih zbere od vas ali o vas.
Ker imamo sedež v Evropski uniji, vaše osebne podatke obdelujemo skladno z veljavnimi
evropskimi zakoni o varstvu podatkov in drugih zakonskih predpisih.
Ta pravilnik o zasebnosti (»pravilnik«) vas obvešča o tem, kako zbiramo in uporabljamo vaše
osebne podatke in kako lahko nadzorujete njihovo uporabo ter opisuje naše prakse glede
podatkov, zbranih prek naših aplikacij, ki imajo povezavo do tega pravilnika ali se nanj
nanašajo (na primer spletna mesta, računalniške aplikacije ali aplikacije mobilne programske
opreme, družbeni mediji ter e-poštna sporočila z oblikovanjem HTML), in prek dejavnosti
prodaje brez povezave in trženja (skupno ime »storitve«).
1. Kaj so osebni podatki?
Osebni podatki so informacije, prek katerih vas (uporabnika storitve) je mogoče neposredno
ali posredno prepoznati kot posameznika, pri čemer »posredno« pomeni v kombinaciji z
drugimi informacijami, npr. vašim imenom, uporabniškim imenom, poštnim naslovom, epoštnim naslovom in telefonsko številko, edinstvenim identifikatorjem naprave, kot je IMEI
ali naslov MAC oziroma naslov IP.
2. Kako in zakaj zbiramo osebne podatke?
a) Informacije, ki nam jih podate
Skozi vašo uporabo storitev lahko zbiramo vaše osebne podatke. V vsakem primeru boste
vprašani po izrecnem soglasju z zbiranjem in nadaljnjo obdelavo vaših osebnih podatkov ali
vsaj obveščeni o tem, da takšna obdelava temelji na drugi zakonski predpostavki. Vaše
osebne podatke bomo uporabili v namene, kot so opisani spodaj ali opisani ob našem iskanju
vašega soglasja. Ne zbiramo in ne obdelujemo več podatkov ali druge vrste osebnih
podatkov, kot je to nujno za izpolnjevanje vsakokratnih namenov. Osebne podatke bomo
uporabili le tako, kot je določeno v tem pravilniku, razen če ste izrecno podali soglasje z
drugačno uporabo vaših osebnih podatkov. Če nameravamo vaše osebne podatke uporabljati
za namene, ki se razlikujejo od tistih, za katere smo jih prvotno zbrali, vas bomo o tem
vnaprej obvestili, in v primerih, v katerih je za njihovo obdelavo potrebno vaše soglasje,
vaše osebne podatke za druge namene uporabili izključno z vašim dovoljenjem.
Če se za obdelavo vaših osebnih podatkov zanašamo na vaše soglasje, ga boste kadar koli
imeli pravico umakniti, ne da bi s tem vplivali na zakonitost obdelovanja na podlagi soglasja
pred njegovim umikom.
Na vsakem obrazcu za registracijo bo navedeno, kakšne osebne podatke zbiramo – različni
nameni lahko zahtevajo zbiranje različnih osebnih podatkov, na primer:
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• za prejemanje promocijskih informacij boste morda morali posredovati svoje polno
ime, domači naslov, e-poštni naslov in/ali telefonsko številko;
• za registracijo pri naših nagradnih igrah in drugih promocijskih dejavnostih boste
morda morali posredovati svoje polno ime, domači naslov, e -poštni naslov in/ali
telefonsko številko;
• za stopanje v stik z nami prek kontaktnega obrazca glede informacij o v aših
pnevmatikah boste morda morali posredovati svoje polno ime, e-poštni naslov in/ali
telefonsko številko, znamko in model svojega vozila ter znamko, kategorijo in
velikost pnevmatik, nameščenih na vaše vozilo, kilometrino;
• za ustvarjanje uporabniškega računa za uporabo naših spletnih komercialnih orodij
ali aplikacij, na primer spletnih trgovin, spletnih koledarjev za sestanke, aplikacij za
upravljanje voznega parka, zahtev za cenovne ponudbe itd. boste morda morali
posredovati svoje polno ime, naslov, t elefonsko številko, e-poštni naslov,
uporabniško ime in geslo ter podrobnosti o vozilu, vključno s številko registrske
tablice, znamko in modelom avtomobila, datumom vpisa;
• za ustvarjanje uporabniškega računa v družbenih medijih, spletnih dnevnikih,
forumih, straneh za razpravljanje in platformah novic boste morda morali
posredovati ime uporabnika, e-poštni naslov, uporabniško ime in geslo;
• za nadaljnjo uporabo zgoraj omenjenih orodij za njihov namen (npr. za oddajanje
naročila) bo uporabnik morda moral posredovati dodatne podrobnosti, na primer
informacije o domačem naslovu in naročanju.
• Da bi vam zagotovili naše storitve v zvezi s pnevmatikami in upravljanjem vozil, na
katere ste se naročili, lahko zahtevamo soglasje o predmetu podatkov za zbiranje
podatkov o vedenju voznikov ter podatkov o geografski lokaciji voznikov, ki so del
funkcij storitev.
b) Informacije, ki jih pridobimo iz vaše uporabe naših storitev
Nenehno si prizadevamo izboljšati vašo izkušnjo, ko obiskujete naša spletna mesta ali ko
komunicirate z nami na druge načine.
Skozi vašo interakcijo z nami in uporabo storitev lahko zbiramo osebne podatke. Osebni
podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo, a niso omejeni na naslednje::
• Vaša dejavnost na našem spletnem mestu in mobilnih aplikacijah. To so
podatki o vaši dejavnosti brskanja (strani, ki ste jih obiskali in čas vašega obiska,
želeni jezik, katere elemente ste kliknili na strani, koliko časa ste bili na strani,
katere elemente ste postavili v nakupovalno košarico v naši spletni trgovini, katere
izdelke in storitve ste kupili ter koliko ste plačali).
• Informacije o napravi in brskalniku. To so tehnični podatki o napravi ali
brskalniku, ki ga uporabljate za dostop do našega spletnega mesta (npr. naslov IP,
glave HTTP in drugi signali internet nega prenosnega protokola, nizi uporabnikagent, vrsta naprave, ločljivost zaslona, geolokacija naprave, različica operacijskega
sistema ter identifikatorji naprave, na primer Apple IDFA ali ID oglaševanja za
Android).
• Piškotki, spletni svetilniki in podobne tehnologije. Piškotki so majhne,

običajno naključno kodirane besedilne datoteke, ki se shranijo v vaš računalnik ali
napravo, da brskalniku pomagajo pri krmarjenju po našem spletnem mestu . Spletni
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svetilniki so zelo majhne slike ali predmeti, vgrajeni v spletno stran ali e-pošto in so
vam običajno nevidni, vendar nam omogočajo potrjevanje tega, ali ste si ogledali
spletno stran. Spletni svetilniki običajno delujejo v kombinaciji s piškotki in obe
funkciji uporabljamo na enak način. Za vse podrobnosti o piškotkih in spletnih
svetilnikih, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu, vključno z informacijami
o njihovem upravljanju, posebnih namenih, kategorijah podatkov, ki jih pomagajo
shraniti, ter obdobjih njihove aktivnosti, si oglejte tudi naš pravilnik o piškotkih.

3. Kaj delamo z vašimi osebnimi podatki?
Odvisno od vaše uporabe storitev lahko na primer zbiramo in uporabljamo vaše osebne
podatke za naslednje namene (»nameni«):

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

registriranje vas kot uporabnika storitev in omogočanje pogodbenih storitev za vas;
zagotavljanje skladnosti z zakoni in predpisi;
izpolnjevanje naših legitimnih poslovnih interesov;
komuniciranje in odzivanje na vaše zahteve in poizvedbe, ki jih naslovite na nas;
zagotavljanje funkcionalnosti našega spletnega mesta ter njegovo tehnično in
funkcionalno upravljanje;
zagotavljanje tega, da se vam vsebina storitev predstavi na najbolj učinkovit način
za vas in vašo napravo;
opravljanje transakcij s strankami, dobavitelji in poslovnimi partnerji ter za
obdelavo naročil za naše izdelke in storitve;
obdelava in obravnavanje pritožb ali zahtev;
raziskovanje in analiziranje trga ter uporabe naših izdelkov in storitev s strani
strank (npr. senzorska analiza podatkov o pnevmatikah in vozilu; vprašanje glede
vašega mnenja o naših izdelkih in storitvah ali prošnja, da izpolnite anketo oziroma
vprašalnik);
pomoč pri našem ocenjevanju, popravljanju ter izboljševanju naših izdelkov in
storitev;
notranje
arhiviranje;
trženje naših izdelkov in storitev ali sorodnih izdelkov, vključno z zagotavljanjem
informacij z naše strani za vas (glejte spodnji razdelek o neposrednem trženju);
analiza, razvoj, izboljševanje ter optimiziranje uporabe, funkcije in delovanja naših
storitev;
izdelovanje profilov strank in segmentacijo na podlagi demografskih, geografskih
in vedenjskih značilnosti, da bi bolje razumeli interese in želje naših (potenc ialnih)
strank ter na ta način učinkoviteje komunicirali z njimi;
upravljanje varnosti spletnih mest, omrežja in sistema;
interakcija z vami prek družbenih medijev tretjih oseb;
Prek uporabe piškotkov in spletnih svetilnikov v povezavi z nekaterimi našimi
spletnimi stranmi mi in ponudniki storitev naše spletne strani ustvarjamo zbirno
statistiko o vaši uporabi spletnega mesta, da bi vam ponudili relevantno na novo
ciljano oglaševanje na platformah tretjih oseb ter spletnih mestih o izdelkih in
storitvah, za katere ste izkazali zanimanje. Če na novo ciljanega oglaševanja ne
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•
•
•

želite prejemati, preglejte naš pravilnik o piškotkih, da izveste, kako se odjaviti od
na novo ciljanega oglaševanja.
organiziranje natečajev, nagradnih iger in/ali drugih promocijskih
dejavnosti;
pridobivanje (če ste nam posredovali informacije v zvezi s tem); in
obveščanje o določenih spremembah naših storitev.

Ko vas prosimo za soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov, ne bomo zbirali osebnih
podatkov, ki niso pomembni za zgoraj opisane namene ali namene, o katerih ste bili
obveščeni na drug način, in podatkov ne bomo hranili dlje, kot je nujno za te namene, ali,
odvisno od primera, dlje od obdobja, določenega s sporazumom ali zakonom.
To pomeni, da vaše osebne podatke uporabljamo:
• dokler vi kot predmet podatkov ne podate ugovora k takšni obdelavi, pri čemer bo
možnost ugovora na voljo pri vsaki komunikaciji – če vaše osebne podatke
obdelujemo na podlagi svojega legitimnega interesa v primerih, ko je ugovor
upravičen (npr. dejavnosti neposrednega trženja, če je to ustrezno);
• do poteka legitimnega interesa – če vaše podatke obdelujemo, da bi zaščitili svoje
legitimne interese v primerih, ko ugovor ni upravičen, npr. za zagotavljanje
izvrševanja vaših možnih dolžnosti in za preprečevanje prevare;
• tako dolgo, kot velja pravna obveznost – če vaše osebne podatke obdelujemo na
podlagi pravne obveznosti;
• dokler se ne zaključi storitev in/ali dejanje, ki ga zahtevate, ali dokler se ne
umaknete iz storitve/dejanja – če podatke obdelujemo v povezavi s storitvami, ki
vam jih ponujamo, in če ni prisoten noben drug namen za hranjenje podatkov;
• dokler soglasje za obdelavo ni umaknjeno – če se za obdelavo uporabnikovih
osebnih podatkov zanašamo samo na vaše soglasje in ni nobenega pravnega
interesa za hranjenje osebnih podatkov (in možnost umika soglasja bo na voljo v
vsaki komunikaciji).
Splošno velja, da bomo izbrisali osebne podatke, zbrane od vas, če niso več potrebni za
doseganje namenov, za katere so bili najprej zbrani. Vseeno pa lahko zakon od nas zahteva,
da vaše osebne podatke hranimo dlje časa.
4. Zaupnost in varnost vaših osebnih podatkov

Vsi osebni podatki, ki jih zbiramo od vas, se hranijo v zavarovani infrastrukturi pod našim
upravljanjem, s podporo zunanjih dobaviteljev, kot je opisano v razdelku 5 tega pravilnika.

Varnost podatkov jemljemo zelo resno. Uveljavljamo ustrezno raven zaščite in smo v ta
namen sprejeli razumne fizične, elektronske in upravne ukrepe za varovanje informacij, ki jih
zbiramo, pred nehotenim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim
razkrivanjem ali dostopom do prenesenih, shranjenih ali drugače obdelanih osebnih
podatkov. Naši pravilniki in postopki v zvezi z varovanjem informacij so tesno povezani s
splošno sprejetimi mednarodnimi standardi ter jih redno pregledujemo in po potrebi
posodabljamo, da bi ustrezali našim poslovnim potrebam, spremembam na področju
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tehnologije in upravnim zahtevam. Dostop do vaših osebnih podatkov je odobren le tistemu
osebju, ponudnikom storitev ali našim povezanim podjetjem s poslovno potrebo po
poznavanju teh podatkov ali tistim osebam, ki te podatke potrebujejo za izvajanje svojih
dolžnosti.
Varnost vaših osebnih podatkov med drugim optimiziramo na naslednje načine:
z uporabo šifriranja, kjer je to ustrezno;
z zaščito gesel;
z zahtevanjem pogodbenih jamstev s strani tretjih oseb;
z omejevanjem dostopa do vaših osebnih podatkov na podlagi načela »potrebno je
vedeti« (npr. dovoljenje za dostop do podatkov prejmejo le tisti zaposleni, ki vaše
osebne podatke potrebujejo za zgoraj opisane namene); in
• s sprejemanjem vseh razumnih previdnostnih ukrepov za zagotavljanje tega, da
bodo naši zaposleni in partnerji, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov,
usposobljeni na področ ju zahtev za varstvo podatkov ter da bodo vaše osebne
podatke obdelovali izključno v skladu s to izjavo in našimi obveznostmi skladno z
veljavnimi zakoni za varstvo zasebnosti.
•
•
•
•

V primeru kršitve podatkov, ki vključujejo osebne podatke, bomo upoštevali vse veljavne
zakone glede obveščanja o kršitvi podatkov.

5. Komu razkrivamo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke bomo razkrili le za namene, opisane spodaj, in le tistim tretjim osebam,
opisanim spodaj. Sprejeli bomo primerne ukrepe, da bi zagotovili, da bodo vaši osebni podatki
obdelani, zaščiteni in preneseni skladno z veljavno zakonodajo.
a) Znotraj skupine Bridgestone v Evropi
Smo del globalne organizacije (»skupina Bridgestone«), ki jo sestavlja več podjetij v Evropi
in po svetu. Vaši osebni podatki se lahko prenesejo v eno ali več podjetij, povezanih s
podjetjem Bridgestone, ki imajo sedež v Evropi ali zunaj nje, če je to potrebno za obdelavo
in hranjenje podatkov, za omogočanje dostopa do naših storitev, zagotavljanje podpore za
stranke, odločanje o izboljšavah storitev, razvoj vsebine in za druge namene, kot so opisani
v tem pravilniku.
Zgoraj omenjeno bo strogo povezano s/z:
• kakršno koli storitvijo, ki jo eno podjetje Bridgestone opravi za drugo (po relevantni
pogodbi za obdelavo) ali
• dejstvom, da o tem, kako bodo vaši osebni podatki uporabljeni (po relevantni
pogodbi o skupnem upravljanju), odloča več kot ena entiteta Bridgestone, ali
• dejstvom, da druga entiteta Bridgestone postane ločen upravljavec vaših podatkov
za določen namen (npr. na podlagi vašega posebnega soglasja).
b) Zunanji ponudniki storitev
Kjer je potrebno, bomo druga podjetja in posameznike pooblastili za opravljanje določ enih
nalog, ki prispevajo k našim storitvam, v našem imenu, znotraj okvirov pogodb o obdelovanju
podatkov. Osebne podatke lahko na primer posredujemo agentom, pogodbenim izvajalcem
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ali partnerjem za storitve obdelovanja podatkov ali za pošiljanje informacij, ki ste jih
zahtevali. Takšne informacije bomo delili ali omogočili zunanjim ponudnikom storitev le v
meri, ki je potrebna za obdelavo vaših zahtev. Teh informacije ne smejo uporabljati za noben
drug namen, zlasti ne za njihove lastne namene ali namene t retjih oseb. Naši zunanji
ponudniki storitev so pogodbeno vezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
c) Poslovni transferji
V povezavi s kakršno koli reorganizacijo, prestrukturiranjem, združevanjem prodaje ali
drugim prenosom sredstev (skupno ime »poslovni transferji«), bomo informacije, vključno z
osebnimi, prenesli v razumnem merilu in kot je to potrebno za poslovni transfer, in pod
pogojem, da se prejemnik strinja, da bo spoštoval vaše osebne podatke v meri, ki je skladna
z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov. Še naprej bomo zagotavljali zaupnost kakršnih koli
osebnih podatkov in prizadete uporabnike obvestili, preden bo za osebne podatke začela
veljati druga izjava o zasebnosti.
d) Javni organi
Vaše podatke bomo javnim organom razkrili le, če to zahteva zakon. Primer: odzvali se bomo
zahtevam sodišč, organov kazenskega pregona, upravnih organov ter drugih javnih in vladnih
organov, ki lahko vključujejo organe zunaj države, v kateri bivate.
e) Na drugih pravnih podlagah
Vaše osebne podatke lahko nadalje razkrijemo, da bi zaščitili svoje legitimne interese, ali če
je to zahtevano oziroma dovoljeno po zakonu, ali če podate izrecno soglasje za takšen prenos
vaših osebnih podatkov.
f)

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Pod določenimi pogoji bomo vaše osebne podatke morali prenesti tudi v države zunaj
Evropske unije/Evropskega gospodarskega prostora (EGP) (»tretje države«). Prenosi v tretje
države se lahko nanašajo na vse obdelovalne dejavnosti, opisane v tem pravilniku. Ta
pravilnik velja tudi, če osebne podatke prenesemo v tretje države, v katerih velja drugačna
raven varstva podatkov kot v državi, v kateri bivate.
Do kakršnih koli prenosov osebnih podatkov v države, za katere Evropska komisija ni sprejela
ustrezne odločitve glede ravni varstva podatkov, kot je navedeno na seznamu na spletnem
mestu
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm, prihaja na podlagi pogodb z uporabo standardnih
pogodbenih členov, ki jih je sprejela Evropska komisija in ki zagotavljajo ustrezno varstvo
skladno z veljavno zakonodajo. Če želite preveriti ustrezno varstvo, lahko zahtevate izvod
prek spletnega mesta https://privacy.bridgestone.eu/?language=EN.
6. Neposredno trženje
Med uporabo naših storitev boste morda pozvani, da se odločite, ali želite prejemati določene
tržne informacije po telefonu, besedilnem sporočilu, e-pošti in/ali navadni pošti. Če to
naredite, s tem soglašate, da lahko vaše osebne podatke uporabljamo, da bi vam zagotovili
informacije o izdelkih, promocijskih dejavnostih in posebnih ponudbah ter kakršne koli druge
informacije o naših izdelkih ali storitvah.

6

Svoje želje glede neposrednega trženja lahko kadar koli spremenite, in sicer prek možnosti
odjave, ki je na voljo v vsaki pošti neposrednega trženja, tako, da se obrnete na nas, kot je
opisano spodaj v razdelku 12, ali, če je ustrezno, tako, da prilagodite informacije o svojem
računu.
7. Pravice uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki
Kot posameznik, na katerega se nanašajo podatki, imate posebne pravne pravice v zvezi z
osebnimi podatki, ki jih zbiramo od vas. To velja za vse obdelovalne dejavnosti, določene v
tem pravilniku. Spoštovali bomo vaše individualne pravice in vaše skrbi bomo obravnavali
primerno.
Naslednji seznam vsebuje informacije o vaših pravnih pravicah, ki izhajajo iz veljavnih
zakonov o varstvu podatkov:
• Pravica do popravka: od nas lahko prejmete popravek osebnih podatkov, ki se
nanašajo na vas. V razumni meri si prizadevamo, da ohranjamo natančnost,
popolnost, aktualnost in relevantnost osebnih podatkov v naši lasti ali pod našim
nadzorom, ki se uporabljajo neprekinjeno, na podlagi najnovejših informacij, ki so
nam na voljo. V ustreznih primerih ponujamo samopostrežne internetne portale,
kjer imajo uporabniki možnost pregleda in popravljanja svojih osebnih podatkov.
• Pravica do omejevanja: od nas lahko pridobite možnost omejevanja obdelave
svojih osebnih podatkov, če:
o

spodbijate natančnost svojih osebnih podatkov za obdobje, ki ga potrebujemo
za potrditev natančnosti,

o

je obdelava nezakonita in zahtevate omejevanje obdelovanja, ne pa izbris svojih
osebnih podatkov,

o

vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo, vendar jih v i potrebujete za
ustanovitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če

o

nasprotujete obdelavi, medtem ko preverjamo, ali ima naša legitimna podlaga
prednost pred vašo.

• Pravica do dostopa: od nas lahko zahtevate informacije v zvezi z osebnimi
podatki, ki jih hranimo o vas, vključno z informacijami o tem, katere kategorije
osebnih podatkov imamo v lasti ali pod nadzorom, za kaj se uporabljajo, kje smo
jih zbrali, če jih nismo neposredno od vas, in komu so bili razkriti, če je to ustrezno.
Od nas lahko brezplačno prejmete en izvod osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.
Za vsak nadaljnji izvod, ki ga morda zahtevate, si pridržujemo pravico zaračunati
razumen strošek.
• Pravica do prenosljivosti: Na vašo zahtevo bomo vaše osebne podatke prenesli
drugemu upravljavcu, kjer je to tehnično mogoče, pod pogojem, da obdelava temelji
na vašem soglasju ali je potrebna za izvajanje pogodbe. Namesto da bi prejeli izvod
svojih osebnih podatkov, lahko zahtevate, da podatke neposredno prenesemo
drugemu upravljavcu, ki ga določite vi.
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• Pravica do izbrisa: od nas lahko pridobite možnost izbrisa svojih osebnih podatkov
v naslednjih primerih:
o osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače
obdelani;
o

imate pravico do nasprotovanja nadaljnji obdelavi svojih osebnih podatkov
(glejte spodaj) in uveljavljate to pravico nasprotovanja obdelavi;

o

osebni podatki so bili obdelani nezakonito, razen če je obdelava nujna

o

za skladnost s pravno obveznostjo, ki zahteva obdelavo z naše strani;

o

zlasti za zahteve po zakonskem zadrževanju podatkov;

o

za ustanovitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

• Pravica do ugovora: kadar koli lahko podate ugovor k obdelavi svojih osebnih
podatkov zaradi lastnih posebnih razlogov, pod pogojem, da obdelovanje ne temelji
na vašem soglasju, temveč na naših legitimnih interesih ali interesih tretjih oseb. V
tem primeru vaših osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko
izkažemo prepričljive legitimne razloge in prednostni int eres za ustanovitev,
izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če podate ugovor k obdelovanju,
navedite, ali želite izbris svojih osebnih podatkov ali omejitev njihove obdelave z
naše strani.
• Pravica do vlaganja pritožbe: V primeru suma kršitve veljavnih zakonov za
varstvo zasebnosti lahko vložite pritožbo pri organu za varstvo podatkov v državi, v
kateri živite ali v kateri je prišlo do domnevne kršitve.

Potrudili se bomo, da bomo vašo zahtevo izpolnili v roku 30 dni. Vendar pa se to obdobje
lahko podaljša zaradi posebnih razlogov, ki se nanašajo na posebno pravno pravico ali na
stopnjo zapletenosti vaše zahteve.
V določenih primerih vam morda ne bomo mogli omogočiti dostopa do vseh ali nekaterih
vaših osebnih podatkov zaradi zakonskih predpisov. Če vašo prošnjo za dostop zavrnemo,
vam bomo obrazložili razlog zavrnitve.
V nekaterih primerih vas morda ne bomo mogli jasno prepoznati na podlagi vaših osebnih
podatkov zaradi identifikatorjev, ki jih podate v svoji zahtevi. V takšnih primerih, ko vas ne
moremo prepoznati kot osebo, na katero se podatki nanašajo, ne moremo izpolniti vaše
zahteve za uveljavljanje vaših pravnih pravic, kot je opisano v tem razdelku, razen če
posredujete dodatne informacije, ki omogočajo vaše prepoznavanje.
Da bi uveljavili svoje pravne pravice, svojo zahtevo podajte na spletnem mestu:
https://privacy.bridgestone.eu?language=EN.
Obrnete se lahko tudi neposredno na našo kontaktno osebo za varstvo podatkov:
https://privacy.bridgestone.eu/index.php?tmpl=tmpl_contact_form&language=EN
Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši vaše zakonske pravice, imate pravico
vložiti pritožbo pri organu za nadzor varstva podatkov, zlasti v državi članici, v kateri bivate,
mestu, v katerem delate, ali kraju, v katerem je prišlo do domnevne kršitve.
8. Povezave
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Naše storitve lahko občasno vsebujejo hiperpovezave na spletna mesta, ki niso pod našim
nadzorom. Čeprav si bomo po najboljših močeh prizadevali, da se prepričamo, da
hiperpovezave na spletnem mestu vodijo izključno na spletna mesta, ki imajo enake
standarde glede varnosti in zaupnosti kot naše spletno mesto, nismo odgovorni za varstvo
ali zaupnost kakršnih koli podatkov, ki jih morda posredujete na takšnih drugih spletnih
mestih. Preden na takšnih spletnih mestih posredujete podatke, vam priporočamo, da
preberete njihovo izjavo o zasebnosti in druge izjave v zvezi s tem.
9. Mladoletniki
Posamezniki, mlajši od 16 let, nam ne smejo posredovati svojih osebnih podatkov brez
soglasja in nadzora staršev ali skrbnika. Brez takšnega dovoljenja ne želimo hraniti podatkov
takšnih posameznikov niti jih obdelovati ali posredovati nobenim tretjim osebam. Če
ugotovimo, da so bili nehote zbrani osebni podatki mladoletnih oseb, bomo takšne podatke
nemudoma izbrisali.
10. Občutljivi podatki
Ne bomo obdelovali posebnih kategorij osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas (»občutljivi
podatki«). Občutljivi podatki se nanašajo na osebne podatke, ki razkrivajo rasni ali etnični
izvor, politična mnenja, verska ali filozofska prepričanja, članstvo v sindikatih, genetske
podatke, biometrične podatke za namen edinstvenega prepoznavanja naravne osebe,
zdravje ali spolno življenje oziroma spolno usmerjenost naravne osebe.
11. Spremembe tega pravilnika
Pridržujemo si pravico, da po svoji presoji spremenimo svoje prakse glede zasebno sti ter
kadar koli posodobimo in spremenimo ta pravilnik. Zaradi tega vam priporočamo, da redno
preverjate ta pravilnik. Ta pravilnik je aktualen od datuma »zadnjega pregleda«, ki je
prikazan na vrhu te strani. Vaše osebne podatke bomo obravnavali na način, skladen s
pravilnikom, v okviru katerega so bili zbrani, razen če imamo vaše soglasje, da jih
obravnavamo drugače.
Poleg tega bomo prejšnje različice tega pravilnika hranili v arhivu, kjer jih lahko pregledate.
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