Politika zasebnosti
Posredujemo vam pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, s katerimi
razpolagamo na podlagi vaše uporabe naše programske opreme. Z uporabo naše programske
opreme oziroma s tem, ko nam posredujete vaše osebne podatke, soglašate da lahko CENTER
ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, obdeluje vaše osebne podatke v skladu z določili tega
poglavja Politike zasebnosti aplikacije CŠOD MISIJA:
Določila tega poglavja Politike zasebnosti se nanašajo na osnovne podatke, ki jih sami posredujete
CENTRU ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana.

Deljenje podatkov z drugimi aplikacijami:
Aplikacija se v določenih funkcionalnostih povezuje z drugimi aplikacijami v napravi.
Facebook:
Facebook obdeluje podatke preko Facebookovih strežnikov, tako da geslo ne prehaja skozi naš
sistem in do njega nimamo dostopa. Informacije aplikacija deli s Facebookom na podlagi vaše
prostovoljne objave.
Twitter:
Twitter obdeluje podatke preko Twitterjevih strežnikov, tako da geslo ne prehaja skozi naš sistem
in do njega nimamo dostopa. Informacije aplikacija deli s Twitterjem na podlagi vaše prostovoljne
objave.

Informacije, ki jih zbiramo z aplikacijo
Če uporabljate aplikacijo, lahko avtomatično zbiramo naslednje podatke:
•
•

informacije o uporabi aplikacije;
informacije o vzrokih za tehnične težave z aplikacijo.

Namen obdelave zbranih podatkov
Podatke, ki jih zbiramo, uporabljamo za:
•
•

razvoj, upravljanje, izboljševanje in zagotavljanje vseh funkcionalnosti aplikacije;
zagotavljanje podpore uporabnikom in odpravo tehničnih težav.

Uporaba osebnih podatkov
Uporabnik aplikacije dovoljuje, da se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov,
osebni podatki, zbrani iz aplikacije obdelujejo v zbirki podatkov, ki jo vzpostavi in upravlja CENTER
ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI.
Uporabnik aplikacije lahko dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov kadarkoli prekliče s pisno
zahtevo, poslano na naslov: CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana.
Zbiranje podatkov o lokaciji
Med delovanjem aplikacija uporablja trenutne GPS-koordinate podatke (geolokacijske podatke).
Lahko se odločite tudi za izklop uporabe GPS-koordinatnih podatkov, in sicer v aplikaciji sami ali
pa v nastavitvah vaše mobilne naprave. To sicer onemogoči delovanje lokacijsko pogojenih funkcij
aplikacije, vendar lahko še vedno dostopate do drugih možnosti aplikacije, kot je pregled vseh misij
na zemljevidu, in drugih podatkov, ki niso neposredno povezani z geolokacijo.

Prenos podatkov
Upravljalec lahko zbrane podatke deli s tretjimi osebami, ki v njegovem imenu in za njegov račun
zagotavljajo delovanje aplikacije, vključno s tehnično podporo in podporo uporabnikom ter analizo
podatkov. Tako vključene tretje osebe so zavezane, da varujejo osebne podatke v skladu z
veljavno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti
Center Šolskih in Obšolskih Dejavnosti (CŠOD) ne prevzema odgovornosti za škodo, ki nastane
uporabnikom aplikacije ali tretjim osebam zaradi nepravilne uporabe aplikacije ali zaradi kršitve
zakonskih določil ali varnostnih pravil.

Veljavnost politike zasebnosti
Politika zasebnosti velja od objave do preklica.

