Izjava o zasebnosti Ingram Micro

Zadnja revizija: 1. oktober 2020
Namen in obseg
Ta izjava o zasebnosti podjetja Ingram Micro (»izjava o zasebnosti«) razlaga, kako Ingram Micro Inc., ki je
korporacija Delawara, in podjetja, ki so v naši lasti ali pod našim nadzorom (»podružnice«) (skupaj imenovani
»Ingram Micro«, »mi« ali »nam«) zbirajo, uporabljajo, shranjujejo, obdelujejo, razkrivajo in brišejo osebne
podatke (kot so definirani v tej izjavi o zasebnosti), ki nam jih posredujete neposredno ali jih pridobimo od
pooblaščenih tretjih strani, kar vključuje tudi podatke, ki nam jih posredujete prek našega spletnega mesta v
domeni ingrammicro.com ali katerega koli spletnega mesta katere koli od naših podružnic, ki objavi to izjavo
o zasebnosti ali povezavo nanjo (posamezno ali skupaj »spletno mesto«), do katerega dostopite prek
katerega koli medija, vključno z računalnikom, mobilno napravo ali drugo napravo (skupaj »naprava«),
vendar ni omejeno nanje. Ta izjava o zasebnosti tudi opisuje vaše pravice v povezavi z osebnimi podatki.
Ingram Micro je distributer ter preprodajalec izdelkov in storitev informacijske tehnologije s sedežem
v Združenih državah Amerike in s podružnicami po vsem svetu (njihov seznam vam lahko pošljemo na
zahtevo). Ingram Micro zagotavlja storitve globalne tehnologije in dobavne verige, s katerimi podpira
združevanje v oblaku, upravljanje podatkov na osrednjem mestu, logistiko, distribucijo tehnologije, življenjski
ciklus mobilnih naprav in usposabljanje.
Podrobnejše informacije o podjetju Ingram Micro najdete na našem spletnem mestu v razdelku »O nas«.
Ingram Micro omogoča nakup ali dostop do različnih ponudb izdelkov in storitev, ki jih nudijo Ingram Micro
in različni drugi ponudniki (»ponudbe«), in sicer neposredno pri podjetju Ingram Micro ter prek preprodajalcev
in distributerjev. ZA VSAKO PONUDBO LAHKO VELJAJO SPECIFIČNI PRAVILNIKI O ZASEBNOSTI, KI
LAHKO NADOMEŠČAJO ALI DOPOLNJUJEJO POGOJE TE IZJAVE O ZASEBNOSTI. PODJETJE
INGRAM MICRO PRIPOROČA, DA PRED DOSTOPOM DO PONUDBE ALI NJENO UPORABO
NATANČNO PREBERETE PRAVILNIK O ZASEBNOSTI.
Čeprav priporočamo, da preberete celotno izjavo o zasebnosti, si lahko spodaj ogledate povzetek nekaterih
njenih pomembnejših vidikov:
•
•

•
•
•

Vsaka ponudba lahko vključuje svoj specifičen pravilnik o zasebnosti. Preden dostopite do ponudbe
ali jo uporabite, natančno preberite njen pravilnik o zasebnosti.
Osebne podatke in druge informacije o vas lahko zbiramo iz različnih virov, vključno z osebnimi
podatki, ki jih pridobimo od vas v spletni ali nespletni obliki. Združimo jih lahko tudi z informacijami, ki
jih pridobimo o vas iz drugih virov, na primer od podružnic, iz javno razpoložljivih virov informacij
(vključno z informacijami, ki so na voljo v javnih profilih družabnih medijev) in od tretjih strani.
Vaše osebne podatke bomo uporabljali ali posredovali samo v skladu z opisom v tej izjavi
o zasebnosti.
Če nam svojih osebnih podatkov ne posredujete, vam morda ne bomo mogli zagotoviti naših storitev,
na primer posebnih ponudb, ali obdelati vaših transakcij.
Kjer je ustrezno, za določeno uporabo osebnih podatkov iz te izjave o zasebnosti upoštevamo vašo
zavrnitev, kot na primer v primeru zavrnitve prejemanja naših tržnih elektronskih obvestil ali zahteve

Ta dokument je veljaven na datum natisa: september 23, 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
Vse informacije so zaupne in lastniške informacije podjetja Ingram Micro Inc.
1

12815090 v1

Izjava o zasebnosti Ingram Micro

•

za izbris osebnih podatkov. Če zavrnete prejemanje tržnih e-poštnih obvestil, ne boste prejemali
informacij o ugodnostih in prodajnih promocijah.
Za varovanje in zaščito vaših osebnih podatkov uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske
nadzorne mehanizme, vendar ne moremo zagotoviti ali jamčiti, da bodo vaši osebni podatki povsem
varni pred zlorabo hekerjev ali pred drugimi zločinskimi ali kriminalnimi dejavnostmi.

1. Splošna načela za obdelavo osebnih podatkov
Osebni podatki bodo zbrani, shranjeni, obdelani in preneseni v skladu z uveljavljenimi pravilniki podjetja
Ingram Micro in ustrezno zvezno, državno, lokalno in mednarodno zakonodajo, predpisi ter uredbami.
Spodaj so navedena načela podjetja Ingram Micro glede obdelave osebnih podatkov: (1) Osebni podatki
bodo obdelani pošteno in zakonito, (2) osebni podatki bodo zbrani za navedene, izrecne in zakonite namene
in ne bodo nadalje obdelani za nezdružljive namene, (3) osebni podatki, ki jih zbere podjetje Ingram Micro,
bodo primerni, relevantni in ne preobsežni glede na namene, za katere so zbrani, (4) osebni podatki, ki jih
zbere podjetje Ingram Micro, bodo točni, po potrebi pa bomo po svojih najboljših močeh skrbeli tudi za njihovo
ažurnost, (5) osebni podatki bodo zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom in obdelavo z uporabo ustreznih
tehničnih in organizacijskih varnostnih ukrepov ter mehanizmov; in (6) osebni podatki, ki jih zbere podjetje
Ingram Micro, se bodo hranili kot prepoznavni podatki samo toliko časa, kot je to potrebno za namene, za
katere so bili zbrani.
Če se podjetje Ingram Micro vključi v obdelavo osebnih podatkov za namene, ki niso navedeni v tej izjavi o
zasebnosti, bo poslalo obvestilo o teh spremembah in navedlo namene, za katere bodo uporabljeni osebni
podatki, ter prejemnike osebnih podatkov.
2. Zbiranje informacij
Podjetje Ingram Micro lahko zbira osebne podatke o vas iz različnih virov, ki vključujejo neposredno zbiranje
osebnih podatkov od vas, drugih uporabnikov, preprodajalcev in distributerjev, naših prodajalcev, naših
ponudnikov storitev, drugih ponudnikov informacij, naših strank, naših podružnic in prek spletnega mesta.
»Osebni podatki«, ki jih zbira podjetje Ingram Micro, vključujejo:
•
•
•
•
•

»Identifikacijske podatke«, kot so ime, priimek, uporabniško ime ali podoben identifikator, naziv, ime
podjetja in številka uradnega identifikacijskega dokumenta.
»Kontaktne podatke«, kot so naslov za pošiljanje računov, naslov za pošiljanje izdelkov, e-poštni
naslov in telefonske številke.
»Finančne podatke«, kot so bančni račun, podatki o plačilni kartici in kreditna preteklost.
»Podatke o transakcijah«, kot so podatki o prilivih in odlivih ter drugi podatki o izdelkih ter storitvah,
ki ste jih kupili od nas.
»Tehnične podatke«, kot so naslov internetnega protokola (IP), vaši podatki za prijavo, vrsta in
različica spletnega brskalnika, nastavitve časovnega pasu in lokacije, vrste in različice vtičnikov za
brskalnik, operacijski sistem in platforma ter druga tehnologija v napravah, ki jih uporabljate za dostop
do naših spletnih mest.
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•
•
•
•

»Podatke o profilu«, kot so vaše uporabniško ime in geslo za dostop do spletnega mesta, številka
računa, nakupi ali naročila, ki ste jih opravili, vaša zanimanja, nastavitve, povratne informacije in
odgovori v anketah.
»Podatke o uporabi«, kot so informacije o načinu, na katerega uporabljate naše spletno mesto,
izdelke in storitve.
»Podatke o nastavitvah«, kot so vaše nastavitve glede prejemanja našega tržnega gradiva in naših
tretjih oseb ter vaše nastavitve glede komuniciranja.
»Podatke o kandidatu«, kot so vaše prejšnje zaposlitve, izobrazba in strokovna potrdila, ki nam jih
predložite v postopku prijave na delovno mesto, kot je dodatno pojasnjeno v naši Izjavi podjetja
Ingram Micro o zasebnosti pri iskanju kadrov in zaposlovanju.

Podjetje Ingram Micro ne zbira nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov o vas, razen če to zahteva
zakonodaja (to vključuje podatke o vaši rasni ali etnični pripadnosti, verskih ali filozofskih prepričanjih,
spolnem življenju in spolni naravnanosti).
Podjetje Ingram Micro zbira osebne podatke kot sledi:
Informacije, ki jih posredujete prostovoljno. Vaše osebne podatke lahko zberemo neposredno, če nam jih
posredujete prostovoljno. To je na primer v primeru telefonskega pogovora ali komunikacije prek spletnega
mesta z uporabo elektronske pošte, spletnega klepeta, spletnega obrazca ali registracije spletnega računa
za zagotovitev dostopa do ponudb, registracije za dogodek ali usposabljanje, prijave na marketinška,
promocijska ali informativna e-poštna sporočila ali komunikacije, nakup ponudbe, zastavljanje vprašanj,
poskus razrešitve težav, povezanih s spletnim mestom ali ponudbami, predložitev prošnje za zaposlitev ali
predložitev povratnih informacij in komentarjev.
Osebni podatki, za katere vas bomo prosili, in vzroki, zaradi katerih prosimo, da jih podate, vam bodo jasno
pojasnjeni v trenutku, ko vas bomo prosili, da posredujete osebne podatke.
Informacije, ki jih zbiramo samodejno. Ko obiščete naše spletno mesto, lahko iz vaše naprave samodejno
zberemo določene informacije. V nekaterih državah, vključno z državami v Evropskem gospodarskem
prostoru, lahko te informacije na podlagi ustrezne zakonodaje za varnost podatkov veljajo za osebne
podatke.
Informacije, ki jih zbiramo samodejno, lahko vključujejo informacije, kot so naslov IP, vrsta naprave,
edinstvene identifikacijske številke naprave, vrsta brskalnika, naslov MAC (Media Access Control), obsežna
geografska lokacija (na primer lokacija na ravni države ali mesta) in druge tehnične informacije. Zbiramo
lahko tudi informacije o interakciji vaše naprave z našim spletnim mestom, vključno s stranmi, do katerih ste
dostopali, in povezavami, ki ste jih kliknili.
Na podlagi teh informacij lahko bolje razumemo obiskovalce našega spletnega mesta, od kje prihajajo in
katera vsebina našega spletnega mesta jih zanima. Te informacije uporabljamo za interno analizo in za
izboljšanje kakovosti ter ustreznosti našega spletnega mesta za obiskovalce.
Nekatere od teh informacij so lahko zbrane z uporabo piškotkov in podobne tehnologije spremljanja, kot je
podrobneje razložena v poglavju »Piškotki in druge informacije o uporabi spletnega mesta«.
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Od drugih uporabnikov. Vaše osebne podatke lahko prejmemo od drugih uporabnikov spletnega mesta, ki
nam posredujejo informacije. Informacije lahko na primer prejmemo, ko prek spletnega mesta komunicirajo
z vami ali nami.
Od preprodajalcev in distributerjev. Vaše osebne podatke lahko prejmemo od preprodajalcev in
distributerjev, ki kupijo ponudbe, na voljo pri nas, in takšne ponudbe zagotovijo vam.
Od naših prodajalcev. Vaše osebne podatke lahko pridobimo od drugih prodajalcev, ki prek nas zagotavljajo
ponudbe.
Od strank. Vaše osebne podatke lahko pridobimo od drugih strank, ki z nami sklenejo pogodbe za storitve.
V imenu drugih podjetij lahko na primer zagotovimo storitev odpremnih skladišč, pri čemer bomo za vas
prevzeli, zapakirali in poslali fizični izdelek. V tem primeru bomo prejeli vaše ime, poštni naslov in podatke o
naročilu; osebne podatke bomo obdelali samo do mere, potrebne za izvedbo storitev v imenu stranke.
Od drugih ponudnikov. Podjetje Ingram Micro lahko pridobi osebne podatke tudi od tretjih oseb, ki so pridobile
ali zbrale informacije o vas in ki imajo pravico posredovanja teh osebnih podatkov nam. Podjetje Ingram
Micro bo te osebne podatke pridobilo samo, če preveri, da imajo te tretje osebe vaše soglasje ali kakšno
drugačno zakonito dovoljenje ali zahtevo, da nam lahko razkrijejo vaše osebne podatke. Če se na primer
registrirate za spletno mesto z uporabo storitve drugega ponudnika ali prek spletnega mesta drugega
ponudnika ali storitve, bodo informacije, ki jih posredujete temu drugemu ponudniku, posredovane nam, da
lahko na spletnem mestu vzpostavimo vaš račun. Z namenom preverjanja določenih informacij o vas ali
pridobivanja informacij lahko tudi sklenemo pogodbe s tretjimi osebami, ki zagotavljajo informacije podjetjem,
kot je naše. Osebne podatke, ki jih prejmemo o vas od tretje osebe zunaj spletnega mesta, lahko uporabimo
v skladu s pogoji, ki jih določimo s to tretjo osebo. Osebne podatke lahko pridobimo tudi na poslovnih sejmih
ali dogodkih, ki ste se jih udeležili in posredovali svojo privolitev v zbiranje vaših osebnih podatkov. Osebne
podatke lahko pridobimo tudi iz javno razpoložljivih virov, na primer iz odprtih vladnih zbirk podatkov ali drugih
podatkov iz javne domene.
3. Piškotki in druge informacije o uporabi spletnega mesta.
Spletno mesto lahko tudi samodejno nadzira in zbira informacije o tem, kako dostopate do spletnega mesta,
ga uporabljate in komunicirate z njim prek »piškotkov«, »piškotkov flash«, »spletnih signalov« in drugih
tehnologij samodejnega spremljanja.
»Piškotek« je majhna besedilna datoteka, ki je shranjena v napravi uporabnika. Piškotki nam omogočajo
zbiranje informacij, kot so na primer vrsta brskalnika, čas, porabljen na spletnem mestu, obiskane strani in
jezikovne nastavitve. Mi in naši ponudniki storitev uporabljamo informacije za varnostne namene, za
omogočanje navigacije, učinkovitejše prikazovanje informacij in prilagajanje vaše izkušnje med uporabo
spletnega mesta.
Piškotke, uporabljene na spletnem mestu, je na splošno mogoče razdeliti v naslednje kategorije:
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Nujno potrebni piškotki. To so piškotki, ki so potrebni za delovanje našega spletnega mesta.
Vključujejo na primer piškotke, ki omogočajo prijavo v varna področja našega spletnega mesta ali
uporabo nakupovalnega vozička.

•

Piškotki za analizo/delovanje. S temi piškotki analiziramo uporabo spletnega mesta in nadziramo
njegovo delovanje, kar nam omogoča, da izboljšamo vašo izkušnjo z njegovo uporabo. Ti piškotki so
nam v pomoč pri prilagajanju vsebine spletnega mesta tako, da odraža tisto, kar se zdi uporabnikom
najbolj zanimivo, in pri prepoznavanju tehničnih težav s spletnim mestom. Te podatke lahko
uporabimo tudi za pripravo poročil, ki so nam v pomoč pri analiziranju uporabe spletnega mesta,
prepoznavanju najpogostejših težav in določanju, kako lahko izboljšamo spletno mesto.

•

Funkcionalni/sledilni piškotki. Ti piškotki nam omogočajo prepoznavanje ponavljajočih se obiskov
naših spletnih mest. S primerjavo anonimnega, naključno ustvarjenega identifikatorja sledilni piškotek
sledi, od kod je prišel uporabnik našega spletnega mesta, kateri brskalnik je uporabil, katero
povezavo je kliknil, katero ključno besedo je uporabil in na kateri lokaciji je bil, ko je dostopil do
spletnega mesta. Z nadziranjem tem podatkov lahko izboljšamo naše spletno mesto.

•

Ciljni piškotki. Ti piškotki zabeležijo vaš obisk našega spletnega mesta, strani, ki ste jih obiskali, in
povezave, ki ste jim sledili. Te informacije nam omogočajo, da so naše spletno mesto in oglasi,
prikazani na njem, relevantnejši glede na vaša zanimanja. V ta namen lahko te informacije tudi
posredujemo tretjim osebam.

•

Piškotki seje. Ti piškotki se uporabijo »v seji« pri vsakem obisku in potečejo, ko zapustite spletno
mesto ali v kratkem času za tem; piškotki niso trajno shranjeni v vaši napravi, ne vsebujejo nobenih
osebnih podatkov in so nam v pomoč s tem, da zmanjšujejo potrebo po prenašanju osebnih podatkov
prek interneta. Te piškotke lahko izbrišete ali zavrnete njihovo uporabo, vendar boste s tem ovirali
delovanje in izkušnjo pri uporabi spletnega mesta. Ti piškotki tudi ustvarjajo časovne žige, ki beležijo,
kdaj dostopite do spletnega mesta in kdaj ga zapustite.

•

Trajni piškotki. Ta vrsta piškotkov je določeno obdobje shranjena v vaši napravi (včasih nekaj ur,
včasih eno leto ali dlje) in se ne izbriše, ko zaprete brskalnik. Trajni piškotki se uporabljajo, če si
moramo za več sej brskanja zapomniti, kdo ste. Ta vrsta piškotka lahko na primer hrani jezikovne
nastavite, da se ohranijo do naslednjega obiska spletnega mesta.

Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov piškotke sprejema samodejno, toda če
želite, lahko običajno spremenite nastavitev brskalnika tako, da jih zavrne. Če piškotkov ne želite sprejeti,
večina brskalnikov omogoča, da: (i) spremenite nastavitve brskalnika tako, da vas obvesti, ko prejmete
piškotek, zato se lahko odločite, ali ga boste sprejeli ali ne; (ii) onemogočite obstoječe piškotke; ali
(iii) nastavite brskalnik tako, da samodejno zavrne katerekoli piškotke. Upoštevajte, da v primeru
onemogočenja ali zavrnitve piškotkov nekatere funkcije in storitve naših spletnih mest lahko ne bodo pravilno
delovale, ker vas ne bomo mogli prepoznati in vas povezati z vašimi računi. Poleg tega bodo lahko ponudbe,
ki jih prikažemo, ko nas obiščete, manj relevantne za vas ali ne bodo prilagojene vašim zanimanjem.
»Piškotek flash« je datoteka, podobna piškotku, z razliko, da lahko shranjuje kompleksnejše podatke. Naša
uporaba tehnologije Adobe Flash (vključno z lokalno shranjenimi objekti Flash (»LSO-ji Flash«) nam med
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drugim omogoča, da vam prikazujemo bolj prilagojene informacije, zagotavljamo neprekinjen dostop do
spletnega mesta in njegovo uporabo ter zbiramo in shranjujemo informacije o vaši uporabi spletnega mesta.
Če ne želite, da so v vašem računalniku shranjeni LSO-ji Flash, lahko prilagodite nastavitve predvajalnika
Flash tako, da z uporabo orodij, vsebovanih v oknu z nastavitvami za shranjevanje spletnega mesta Adobe
Flash, na voljo na internetu, blokirate shranjevanje LSO-jev Flash. LSO-je Flash lahko nadzirate tudi tako,
da odprete okno z nastavitvami za globalno shranjevanje Adobe Flash, ki je na voljo na internetu, in
upoštevate navodila (ki lahko vključujejo navodila, ki na primer razlagajo, kako izbrisati obstoječe LSO-je
Flash (ki so na spletnem mestu Adobe imenovani »informacije«), kako preprečiti shranjevanje LSO-jev Flash
v računalnik brez vprašanja in (za Flash Player 8 in novejši) kako blokirati LSO-je Flash, ki jih ne posreduje
operater strani, na kateri ste). Če predvajalnik Flash Player nastavite tako, da omeji sprejem LSO-jev Flash,
upoštevajte, da je lahko funkcionalnost nekaterih aplikacij Flash, kar lahko vključuje tudi aplikacije,
uporabljene v povezavi s tem spletnim mestom ali našo spletno vsebino, zmanjšana ali ovirana.
»Spletni signal« (imenovan tudi čisti piksel ali pikselska oznaka) vključuje elektronsko sliko, vdelano
v vmesnik spletnega mesta, ki nam omogoča, da prepoznamo, kdaj obiščete to področje spletnega mesta.
Uporabljajo se lahko tudi v povezavi z nekaterimi stranmi spletnega mesta in elektronskimi sporočili v obliki
HTML, ki med drugim spremljajo dejanja uporabnikov spletnega mesta in prejemnikov e-pošte, merijo uspeh
naših tržnih kampanj in pripravljajo statistične podatke o uporabi spletnega mesta ter odzivno stopnjo.
Upoštevajte, da ta izjava o zasebnosti ne zajema uporabe piškotkov ali drugih tehnologij sledenja drugih
ponudnikov storitev podjetja Ingram Micro. Podjetje Ingram Micro nima dostopa do piškotkov tretjih oseb ali
nadzora nad njimi. Ponudniki storitev podjetja Ingram Micro lahko za namene oglaševanja in ciljne prodaje
uporabljajo trajne piškotke. Informacije, ki so zbrane iz piškotkov tretjih oseb, lahko povežemo z osebnimi
podatki uporabnikov podjetja Ingram Micro ter uporabimo združene informacije v skladu s to izjavo
o zasebnosti.
4. Uporaba informacij
Podjetje Ingram Micro uporablja zbrane osebne podatke za poslovanje in zagotavljanje ponudb, kar vključuje
uporabo teh podatkov za izboljšanje naših ponudb in prilagajanje vaših izkušenj. Podatke lahko uporabimo
tudi za stik z vami, na primer za obveščanje o vašem računu in pošiljanje informacij o izdelku.
Podjetje Ingram Micro lahko uporablja vaše osebne podatke za različne namene (»nameni«), ki vključujejo:
•
•
•
•
•
•
•

vašo registracijo kot nove stranke;
zagotavljanje, vzdrževanje in izboljšanje spletnega mesta in naših ponudb, vključno z delovanjem
določenih funkcij in funkcionalnosti spletnega mesta;
razumevanje uporabniških nastavitev za izboljšanje izkušnje uporabnikov s podjetjem Ingram Micro
in njegovimi podružnicami, pogodbeniki in poslovnimi partnerji;
raziskovanje in analiziranje učinkovitosti spletnega mesta in tržnih, oglaševalskih in prodajnih
prizadevanj podjetja Ingram Micro, njegovih podružnic, pogodbenikov in poslovnih partnerjev;
zbiranje terjatev strank podjetja Ingram Micro;
obdelavo naročil, plačil in dostav prek spletnega mesta;
razvijanje dodatnih ponudb;
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•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

obdelavo prošenj za zaposlitev;
zagotavljanje skladnosti z zakonskimi obveznostmi ali odgovarjanje na zakonske zahteve javnih
organov (kar vključuje zahteve glede nacionalne varnosti ali kazenskega pregona);
upravljanje naših vsakodnevnih poslovnih potreb;
uveljavljanje skladnosti z našimi pogoji uporabe in ustrezno zakonodajo;
kazenski pregon in/ali zagovarjanje v sodnih, arbitražnih ali podobnih zakonskih postopkih;
neposredno komuniciranje z vami s pošiljanjem glasil, anket, promocij in posebnih ponudb ali
informacij o novih izdelkih in storitvah v skladu z vašimi nastavitvami za trženje; naročnino na naše
tržne komunikacije lahko kadar koli prekličete tako, da na dnu elektronskega sporočila kliknete
»Odpovej naročnino« ali tako, da se obrnete na nas z uporabo podatkov iz razdelka »Vprašanja in
podatki za stik«;
neposredno komuniciranje z vami prek telefona kot odziv na poizvedbe storitve za stranke ali
komentarje prek spletnega mesta, družabnih medijev ali kako drugače, da se pogovorimo o težavah,
povezanih z vašim računom ali spletnim mestom in zagotovimo podporo za stranke;
zagotavljanje oglasov, vključno za pomoč oglaševalcem in založnikom pri prikazovanju in upravljanju
oglasov na našem spletnem mestu ali na spletnih mestih drugih ponudnikov ter za prilagajanje
oglasov na podlagi vaših zanimanj in zgodovine brskanja; za dodatne informacije, povezane
s takšnim oglaševanjem in povezanimi nadzornimi mehanizmi, glejte razdelek o piškotkih in drugih
informacijah o uporabi spletnega mesta;
nadzor in beleženje vaših klicev, e-poštnih in besedilnih sporočil, sporočil v družbenih medijih in
drugih komunikacij, povezanih z vašim poslovanjem z nami;
izpolnjevanje naših pogodbenih ali zakonskih obveznosti posredovanja podatkov agencijam za
poročanje o boniteti potrošnikov, agencijam za preprečevanje goljufij in organom kazenskega
pregona;
pripravo združenih statističnih podatkov o delovanju in uporabljanju spletnega mesta in za boljše
razumevanje preferenc obiskovalcev našega spletnega mesta; in
druge namene: izvajanje legitimnih poslovnih dejavnosti, kot tudi drugih zakonitih dejavnostih,
o katerih vas bomo obvestili.

Osebne podatke, ki jih zberemo o vas, lahko združimo in dopolnimo z drugimi informacijami, ki jih prejmemo
od tretjih oseb.
Osebne podatke, ki jih zberemo o vas prek spletnega mesta, lahko uporabimo za ustvarjanje anonimiziranih
združenih podatkov. V tem primeru zagotovimo, da anonimizirani združeni podatki ne bodo več omogočali
prepoznavanja oseb in jih pozneje ne bo več mogoče uporabiti za vašo identifikacijo. To bo na primer
vključevalo shranjevanje anonimiziranih združenih podatkov ločeno od katerihkoli osebnih podatkov.
Sprememba namena. Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno v namene, za katere jih zbiramo,
razen če upravičeno menimo, da jih moramo uporabiti iz drugega razloga in se ta razlog ujema s prvotnim
namenom. Če želite prejeti pojasnilo glede združljivosti obdelave za nov namen s prvotnim namenom, se
obrnite na nas.
Če moramo vaše podatke uporabiti za nepovezan namen, vas bomo o tem obvestili in pojasnili pravno
podlago, ki nam to dopušča.
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Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke v skladu s prej navedenimi pravili obdelujemo brez vaše vednosti
ali privolitve, če to zahteva ali dopušča zakonodaja.
Preverjanje bonitete, preprečevanje goljufij in omejene stranke. Osebne podatke, ki smo jih pridobili od vas
ob ustvarjanju računa, lahko posredujemo agencijam za poročanje o boniteti potrošnikov, preprečevanje
goljufij in omejene stranke, ki jih uporabijo za preprečevanje goljufij in pranja denarja ter preverjanje vaše
identitete.
Ob odpiranju računa in v rednih presledkih lahko dostopamo do podatkov agencij za poročanje o boniteti
potrošnikov in omejenih strankah ter jih uporabljamo z namenom:
•
•
•
•

upravljanja vašega računa in sprejemanja odločitev o njem, vključno z ocenjevanjem vaše kreditne
sposobnosti;
preprečevanja kriminalne dejavnosti, goljufij in pranja denarja;
preverjanja vaše identitete in preverjanja točnosti podatkov, ki nam jih zagotovite; in
sledenja dolžnikom ter izterjave dolgov.

Odločitve o prijavah se lahko sprejmejo izključno na podlagi avtomatiziranih preverjanj podatkov agencij za
poročanje o boniteti potrošnikov in notranjih evidenc.
Dokler ste v razmerju z nami, bomo agencijam za poročanje o boniteti potrošnikov posredovali podatke
o tem, kako upravljate vaš račun, vključno z neplačili. Ti podatki bodo na voljo drugim organizacijam, da bodo
lahko sprejele odločitve o vas.
V primeru posredovanja napačnih ali netočnih podatkov in/ali ugotovitve ali suma goljufije bomo podrobnosti
poslali agencijam za preprečevanje goljufij in organom kazenskega pregona; do teh podatkov nato lahko
dostopijo in jih uporabijo druge organizacije.
Če mi ali agencija za preprečevanje goljufij ugotovimo, da predstavljate tveganje glede goljufije ali pranja
denarja, vam lahko odrečemo zagotavljanje naših storitev.
Zapis glede tveganja goljufije ali pranja denarja se ohrani pri agencijah za preprečevanje goljufij in lahko
povzroči, da vam druge organizacije odrečejo zagotavljanje storitev ali financiranje. Agencije za
preprečevanje goljufij lahko podatke o vas shranijo za različna časovna obdobja.
Agencije za poročanje o boniteti potrošnikov, preprečevanje goljufij in omejene stranke vaše podatke
obdelujejo na podlagi zakonitega interesa za preprečevanje goljufij in pranja denarja ter za preverjanje vaše
identitete z namenom zaščite njihovega poslovanja in izpolnjevanja zakonskih zahtev, ki veljajo zanje.
5. Posredovanje informacij
Vaše osebne podatke posredujemo z vašim soglasjem ali po potrebi za dokončanje katerekoli transakcije ali
zagotovitev ponudbe, za katero ste zaprosili ali jo dovolili. Osebne podatke tudi posredujemo drugim
prodajalcem, preprodajalcem in distributerjem, drugim ponudnikom storitev, podružnicam in poslovnim
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enotam, če to zahteva zakonodaja ali kot odgovor na pravni postopek, za zaščito naših strank, za zaščito
življenj, za vzdrževanje varnosti naših ponudb in za zaščito pravic ali lastnine podjetja Ingram Micro.
Vaše osebne podatke lahko razkrijemo v skladu s spodaj navedenim:
Prodajalci. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke drugim prodajalcem, ki prek nas
zagotavljajo ponudbe. Vaše osebne podatke lahko na primer posredujemo drugemu prodajalcu, če kupite
ponudbo ali dostopite do nje prek nas ali preprodajalca ali distributerja podjetja Ingram Micro in ta prodajalec
zahteva preverjanje nakupa ponudbe, da lahko registrira to ponudbo. Vaše osebne podatke lahko drugemu
prodajalcu posredujemo tudi, če ta prodajalec skupaj z nami sponzorira dejavnost trženja, da preverimo vašo
udeležbo v dejavnosti trženja.
Preprodajalci in distributerji. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke preprodajalcem in
distributerjem, ki kupijo ponudbe, na voljo prek spletnega mesta. Vaše osebne podatke lahko na primer
posredujemo, če kupite ponudbo ali dostopite do nje prek preprodajalca ali distributerja, ki je izkoristil naša
orodja in storitve za preprodajo.
Drugi ponudniki storitev. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke tretjim osebam, ki
zagotavljajo storitve, ki so v pomoč pri spletnemu mestu in izpolnjevanju namenov. Te tretje osebe lahko na
primer vključujejo ponudnike storitev za stranke, obdelave plačil, podpore za elektronsko pošto in
sporočanje, gostovanja, upravljanja, vzdrževanja, analize informacij, izpolnjevanja ali dostavljanja ponudb
ali drugih storitev, ki jih lahko za nas izvajajo zunanji izvajalci. Od teh tretjih oseb bomo zahtevali, da bodo
vaše osebne podatke uporabljale samo, kot je potrebno za takšne razloge, in varovale vaše osebne podatke
skladno s to izjavo o zasebnosti ter ustrezno zakonodajo. Seznam drugih ponudnikov storitev vam lahko
pošljemo na zahtevo.
Podružnice in poslovne enote. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke našim
podružnicam, ne glede na to, ali te enote delijo znamko Ingram Micro. Vaše osebne podatke lahko
posredujemo tudi drugim poslovnim enotam, ki prav tako ponujajo izdelke ali storitve pod znamko Ingram
Micro ali pod eno od naših drugih znamk. Naše podružnice in poslovne enote bodo uporabljale vaše osebne
podatke, ki jim jih posredujemo, na način, ki je skladen s to izjavo o zasebnosti.
Drugi uporabniki. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke drugim uporabnikom, če se
odločite za interakcijo z njimi (ali zaprosite, da v vašem imenu stopimo v stik z njimi) prek spletnega mesta.
To lahko vključuje zagotavljanje komunikacij z drugimi uporabniki ali omogočanje objavljanja osebnih
podatkov na delih spletnega mesta, do katerih lahko dostopajo drugi uporabniki. Upoštevati morate, da lahko
katerekoli osebne podatke (ali druge informacije), ki jih podate na teh delih, preberejo, zberejo in uporabijo
drugi uporabniki, ki dostopijo do njih.
Kazenski pregon in varnost. Podjetje Ingram Micro lahko posreduje vaše osebne podatke kateremukoli
kompetentnemu organu kazenskega pregona, upravnemu organu, vladni agenciji, sodišču, drugim vladnim
uradnikom ali drugi tretji osebi, če menimo, da je razkritje potrebno (i) za izvajanje ustrezne zakonodaje ali
uredb, (ii) izvedbo, vzpostavitev ali zaščito naših zakonskih pravic ali (iii) za zaščito naših pomembnih
interesov ali interesov katerekoli druge osebe.
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Prodaja ali pridobitev sredstev. Če podjetje Ingram Micro prenese lastništvo ali nadzor nad katerimkoli delom
podjetja Ingram Micro ali spletnega mesta na dejanskega ali morebitnega kupca, pa naj bo to v sklopu
nakupa, združitve, reorganizacije ali druge ureditve celotnega ali kateregakoli dela našega podjetja, sredstev
ali delnic (vključno v povezavi s stečajem ali podobnimi postopki), lahko prenesemo vaše osebne podatke
na dejanskega ali morebitnega kupca, pod pogojem, da ta tretja oseba uporablja vaše osebne podatke
v skladu z ustrezno zakonodajo.
Drugi. Vaše osebne podatke lahko posredujemo katerikoli drugi osebi, če pridobimo vaše soglasje za
razkritje.
Za druge namene lahko tretjim osebam tudi posredujemo združene, anonimizirane podatke. Takšne
informacije ne omogočajo osebnega prepoznavanja, lahko pa vključujejo informacije o uporabi in
ogledovanju ter tehnične informacije, ki smo jih zbrali na podlagi vaše uporabe našega spletnega mesta. Če
ustrezna zakonodaja zahteva, da obravnavamo takšne informacije kot osebne podatke, jih bomo razkrili
samo v skladu z zgoraj navedenim.
Podjetje Ingram Micro vaših osebnih podatkov ne prodaja tretjim osebam.
6. Druge pomembne informacije o zasebnosti
Dostopite do dodatnih informacij o zasebnosti, ki se vam bodo morda zdele pomembne.
Varnost osebnih podatkov. Podjetje Ingram Micro uporablja za varovanje in zaščito vaših osebnih podatkov
pred nepooblaščeno izgubo, zlorabo in razkritjem ustrezne tehnične in organizacijske mehanizme in ukrepe,
kot so močni mehanizmi za nadzor dostopa uporabnikov, segmentirana omrežna arhitektura in obsežni
pravilniki za uslužbence ter njihovo usposabljanje. Žal pa za nobene podatke, prenesene ali dostopne prek
interneta, ni mogoče jamčiti 100-odstotne varnosti. Čeprav si podjetje Ingram Micro prizadeva zaščititi vse
osebne podatke, ne more zagotoviti ali jamčiti, da bodo osebni podatki povsem varni pred zlorabo hekerjev
ali pred drugimi zlonamernimi ali kriminalnimi dejavnostmi ali v primeru, če pride do okvare računalniške
strojne ali programske opreme ali telekomunikacijskega omrežja. Če podjetje Ingram Micro ugotovi, da je
prišlo do varnostne kršitve, ki vključuje vaše informacije, ki omogočajo osebno prepoznavanje (kot so
definirane z ustrezno tujo, zvezno, državno in lokalno zakonodajo), shranjene pri nas ali za nas, boste o tem
obveščeni v skladu z ustrezno zakonodajo.
Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov (samo za obiskovalce iz Evropskega gospodarskega
prostora). Če ste obiskovalec iz Evropskega gospodarskega prostora, je naša pravna podlaga za zbiranje in
uporabljanje osebnih podatkov, opisnih zgoraj, odvisna od zadevnih osebnih podatkov in specifičnega
konteksta, v katerem jih zbiramo.
Toda običajno bomo osebne podatke zbirali samo, (i) če jih potrebujemo za izvajanje pogodbe, sklenjene
z vami (na primer za dokončanje vašega nakupa ponudbe), (ii) če je obdelava v naših zakonitih interesih in
vaše pravice ne prevladajo nad njimi, ali (iii) če pridobimo vaše soglasje. V nekaterih primerih smo tudi
zakonsko obvezani k zbiranju osebnih podatkov od vas ali pa jih iz drugih razlogov potrebujemo za zaščito
vaših pomembnih interesov ali interesov drugih oseb.
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Če vas prosimo, da posredujete osebne podatke v namene izpolnjevanja zakonskih zahtev ali izvajanja
pogodbe, sklenjene z vami, bomo to pojasnili ob ustreznem trenutku in vas poučili, ali je posredovanje
osebnih podatkov obvezno ali ne (vključno z morebitnimi posledicami, ki sledijo, če osebnih podatkov
ne posredujete).
Če vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo v skladu z našimi legitimnimi interesi (ali interesi katerekoli
druge tretje osebe), je ta interes običajno zagotovitev delovanja naše platforme in komuniciranja z vami, ki
je potrebno za zagotavljanje storitev in ponudb, in za naše legitimne komercialne interese, na primer v
primeru, ko se odzivamo na vaše poizvedbe, izboljšujemo našo platformo, izvajamo tržne dejavnosti ali za
druge namene zaznavanja ali preprečevanja nezakonitih dejavnosti. Imamo lahko tudi druge legitimne
interese. Če je ustrezno, vam bomo v ustreznem trenutku pojasnili, kakšni so ti legitimni interesi.
Če vaše osebne podatke zbiramo in uporabljamo na podlagi vaše privolitve, bomo posledice zavrnitve ali
umika privolitve pojasnili, ko nam posredujete privolitev.
Če imate vprašanja ali potrebujete več informacij o pravni podlagi, v skladu s katero zbiramo in uporabljamo
vaše osebne podatke, se obrnite na nas z uporabo podatkov za stik, ki so navedeni v spodnjem razdelku
»Vprašanja in podatki za stik«.
Točnost. Vaša odgovornost je, da podjetju Ingram Micro posredujete točne osebne podatke. Razen če je
v tej izjavi o zasebnosti določeno drugače, bo podjetje Ingram Micro uporabljalo osebne podatke na načine,
ki so združljivi z nameni, za katere so bili zbrani ali ki ste jih pozneje dovolili. Do mere, potrebne za te namene,
bo podjetje Ingram Micro z ustreznimi ukrepi zagotovilo, da so osebni podatki točni, celoviti, ažurni in
relevantni glede na namenjeno uporabo.
Mednarodni podatki in prenosi. Vaše osebne podatke lahko prenesemo in obdelamo v državah, ki niso
tista, v kateri prebivate. Zakonodaja glede varstva podatkov v teh državah je lahko drugačna od zakonodaje
v vaši državi.
Naši primarni strežniki spletnega mesta so na primer v Združenih državah Amerike, naše podružnice in drugi
ponudniki storitev ter partnerji pa so po vsem svetu. To pomeni, da lahko vaše zbrane osebne podatke
obdelamo v katerikoli od teh držav. Toda z ustreznimi ukrepi zagotavljamo, da so vaši osebni podatki
zaščiteni v skladu s to izjavo o zasebnosti. Za osebne podatke, zbrane v državah Evropskega gospodarskega
prostora, ki jih podjetje Ingram Micro prenese v Združene države ali tam dostopa do njih, podjetje Ingram
Micro, Inc. izvršuje standardne pogodbene člene Evropske komisije.
Za dodatne prenose osebnih podatkov med našimi podružnicami zunaj Evropskega gospodarskega prostora
in ZDA izvajamo standardne pogodbene člene Evropske komisije, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov,
obdelanih v Evropskem gospodarskem prostoru, v skladu z zakonodajo za varstvo podatkov Evropske unije.
Podobne ustrezne varnostne ukrepe izvajamo tudi z našimi drugimi ponudniki storitev in partnerji, katerih
podrobnosti vam lahko pošljemo na zahtevo.
Obdobje hranjenja. Osebne podatke, ki jih zberemo od vas, ohranimo, če je to potrebno zaradi trajnih
legitimnih poslovnih namenov (na primer za zagotovitev ponudbe, ki ste jo zahtevali, ali za zagotovitev
skladnosti z ustreznimi zakonskimi, davčnimi ali računovodskimi zahtevami).
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Če nimamo nobenih trajnih legitimnih poslovnih namenov za obdelavo vaših osebnih podatkov, jih izbrišemo
ali anonimiziramo, če to ni mogoče (na primer zato, ker so bili vaši osebni podatki shranjeni v varnostnih
arhivih), pa jih varno shranimo in ločimo od postopkov nadaljnje obdelave, dokler ni možen izbris.
Če prebivate v Evropski uniji, so vsi osebni podatki, povezani z vami, ki jih prejme in shrani podjetje Ingram
Micro, izbrisani po petih letih, z izjemo katerihkoli osebnih podatkov v dokumentih in datotekah, ki jih moramo
v skladu z ustrezno zakonodajo hraniti daljše obdobje. Osebnih podatkov, prikazanih na računih za DDV, na
primer ne moremo izbrisati, dokler iz naših sistemov ne izbrišemo računov.
Vaše pravice glede varstva podatkov. V povezavi z varstvom podatkov vam pripadajo naslednje pravice:
•

Če želite dostopiti do svojih osebnih podatkov, jih popraviti, posodobiti ali zahtevati njihov izbris, lahko
to storite kadarkoli, tako da se obrnete na nas z uporabo podatkov za stik, ki so navedeni v spodnjem
razdelku »Vprašanja in podatki za stik«.

•

Poleg tega lahko nasprotujete obdelavi vaših osebnih podatkov, zaprosite, da omejimo obdelavo
vaših osebnih podatkov, ali zahtevate prenosljivost vaših osebnih podatkov. Te pravice lahko
uveljavite tako, da stopite v stik z nami z uporabo podatkov za stik, navedenih v spodnjem razdelku
»Vprašanja in podatki za stik«.

•

Pripada vam pravica, da kadarkoli zavrnete tržna obvestila, ki vam jih pošiljamo. To pravico lahko
uveljavite tako, da v tržnih elektronskih sporočilih, ki vam jih pošljemo, kliknete povezavo »Odjavi
naročnino« ali »Zavrni«. Če želite zavrniti druge oblike tržnih komunikacij (na primer trženje prek
pošte ali telemarketing), stopite v stik z nami z uporabo podatkov za stik, navedenih v spodnjem
razdelku »Vprašanja in podatki za stik« ali dostopite do našega središča za nastavitve.

•

Če osebne podatke zberemo in obdelamo z vašim soglasjem, lahko svoje soglasje kadarkoli
prekličete. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost katerihkoli postopkov, ki smo jih izvedli pred vašim
preklicem, niti ne vpliva na obdelavo vaših osebnih podatkov, izvedeno v skladu z zakonitimi temelji
za obdelavo, razen soglasja.

•

Pri organu za varstvo podatkov lahko vložite pritožbo glede našega zbiranja in uporabljanja osebnih
podatkov. Za dodatne informacije se obrnite na lokalni organ za varstvo podatkov. (Podrobnosti za
stik organov za varovanje podatkov v Evropskem gospodarskem prostoru so na voljo tukaj.)

Odzovemo se na vse zahteve posameznikov, ki želijo uveljaviti svoje pravice glede varstva podatkov v skladu
z ustrezno zakonodajo za varstvo podatkov.
Center za nastavitve. Številne naše podružnice uporabljajo center za nastavitve, ki omogoča, da se odjavite
ali omejite prejemanje naših sporočil ter komunikacij. Svoje nastavitve glede komuniciranja lahko izberete ali
izbiro prekličete kadarkoli prek spletnega obrazca, ki ga zagotovi ustrezna podružnica.

Ta dokument je veljaven na datum natisa: september 23, 2020 Copyright 2020 Ingram Micro Inc.
Vse informacije so zaupne in lastniške informacije podjetja Ingram Micro Inc.
12

12815090 v1

Izjava o zasebnosti Ingram Micro

Otroci. Spletno mesto je namenjeno izključno za uporabo posameznikov, ki imajo 18 let ali več, in ni
usmerjeno na otroke, mlajše od 18 let. Podjetje Ingram Micro namerno ne spodbuja ali zbira osebnih
podatkov otrok, mlajših od 18 let.
Nesledenje. Določeni spletni brskalniki in druge naprave, s katerimi lahko dostopate do spletnega mesta,
omogočajo nastavitev, s katero določite, da ne želite, da se vam sledi v spletu. Spletno mesto se trenutno ne
odziva na signale »Ne sledi«. Na podlagi tega, ali je navedena takšna izbira, ne spreminjamo vaše izkušnje
na spletnem mestu in ne spreminjamo osebnih podatkov, ki jih zberemo od vas prek spletnega mesta.
Pravice do zasebnosti v Kaliforniji. Kalifornijski zakon o zasebnosti potrošnikov podeljuje prebivalcem
Kalifornije določene pravice glede zbiranja osebnih podatkov. Te pravice vključujejo:
•

•
•

pravico, da so obveščeni o (1) vrsti osebnih podatkov, ki jih zbiramo, (2) kategorijah virov, iz katerih
zbiramo osebne podatke, (3) poslovnem ali komercialnem namenu zbiranja ali prodajanja osebnih
podatkov, (4) kategorijah tretjih oseb, ki jim posredujemo osebne podatke in (5) specifičnih delih
podatkov, ki smo jih zbrali o potrošniku;
pravico, da zahtevajo izbris svojih zbranih osebnih podatkov; in
pravico, da odstopijo od prodaje svojih osebnih podatkov.

Kalifornijska zakonodaja prebivalcem Kalifornije tudi daje pravico, da od podjetij zahtevajo, da jim ta povedo,
kako so posredovala njihove osebne podatke tretjim osebam za namene neposrednega trženja. Izjema k tej
zahtevi so podjetja, ki so v svojem pravilniku o zasebnosti sprejela in objavila pravilnik o nerazkrivanju
osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja, če je oseba uporabila možnost zavrnitve
razkrivanja osebnih podatkov tretjim osebam za takšne namene. Pri nas smo sprejeli pravilnik, ki omogoča,
da zavrnete razkrivanje vaših osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja, zato za
nas velja ta izjema.
Če želite zavrniti posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam za namene neposrednega trženja ali kako
drugače uveljaviti svoje pravice iz tega razdelka, stopite v stik z nami z uporabo podatkov za stik, navedenih
v spodnjem razdelku »Vprašanja in podatki za stik«.
Vaše pravice do zasebnosti v Evropski uniji. Nadzornik za katerekoli osebne podatke, ki jih obdelamo, je
podružnica Ingram Micro v državi iz Evropskega gospodarskega prostora ali v Švici, ki zbira osebne podatke.
Če imate vprašanja o osebnih podatkih, ki ste jih posredovali ustrezni podružnici, se obrnite na ustrezno
podružnico.
Občutljive informacije. Razen če tega izrecno ne zahtevamo ali zaprosimo, prosimo, da nam na tem spletnem
mestu ali prek njega ali v kakšni drugi obliki ne pošiljate in razkrivate nobenih občutljivih osebnih informacij
(npr. informacij, povezanih z raso ali narodnostjo, političnimi mnenji, verskimi ali drugimi prepričanji,
informacij o zdravju, kriminalnem ozadju ali članstvu v sindikatu). V primerih, ko zahtevamo ali zaprosimo,
da posredujete občutljive osebne podatke, potrebujemo vaše izrecno soglasje.
Spletna mesta tretjih oseb. Poleg tega, da spletno mesto zagotavlja dostop do ponudb, lahko vključuje tudi
povezave do drugih spletnih mest in spletnih storitev. Ta izjava o zasebnosti ne velja za ta spletna mesta in
storitve; prakse glede zasebnosti teh spletnih mest in storitev so lahko drugačne od praks, opisanih v tej
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izjavi o zasebnosti. Če posredujete osebne podatke kateremukoli od teh spletnih mest ali storitev, vaše
osebne podatke urejajo pravilniki o zasebnosti, ki veljajo za ta spletna mesta in storitve. Podjetje Ingram
Micro priporoča, da pred obiskom spletnega mesta ali spletne storitve natančno preberete pravilnik
o zasebnosti.
Skladnost. Podjetje Ingram Micro na podlagi samoocene preverja skladnost s to izjavo o zasebnosti in
občasno preveri, ali je izjava o zasebnosti točna, ali obsega informacije, ki jih mora vsebovati, ali je prikazana
na vidnem mestu, ali se izvaja in ali je dostopna.
Če menite, da smo pri obdelavi ali razkritju vaših osebnih podatkov kršili to izjavo o zasebnosti, podjetje
Ingram Micro priporoča, da nam z uporabo podatkov za stik, navedenih v spodnjem razdelku z naslovom
»Vprašanja in podatki za stik«, sporočite svoje pomisleke. Podjetje Ingram Micro bo raziskalo in poskusilo
razrešiti vse pritožbe in spore v povezavi z uporabo in razkritjem osebnih podatkov.
Revizije. Podjetje Ingram Micro lahko kadarkoli in po lastni presoji predela to izjavo o zasebnosti tako, da
odraža spremembe v naših poslovnih praksah. Če predelamo to izjavo o zasebnosti, vas bomo o tem obvestili
tako, da bomo na tem spletnem mestu objavili posodobljeno izjavo o zasebnosti ali tako, da vam bomo poslali
elektronsko sporočilo. Spremembe izjave o zasebnosti stopijo v veljavo in veljajo za zbrane informacije na dan,
na katerega podjetje Ingram Micro na spletnem mestu objavi predelano izjavo o zasebnosti. Če ustrezna
zakonodaja za varstvo podatkov zahteva, da pred kakršno koli spremembo pri uporabi osebnih podatkov,
opisanih v naši posodobljeni izjavi o zasebnosti, pridobimo vaše soglasje, bomo to naredili.
7. Dodatni jeziki
Ta izjava o zasebnosti je na voljo v dodatnih jezikih. Če želite prikazati vse dodatne jezike, si oglejte celoten
seznam, ki je na voljo na spletnem mestu https://corp.ingrammicro.com/privacy-statement.aspx.
8. Vprašanja in podatki za stik
Če imate kakršna koli vprašanja ali pomisleke glede te izjave o zasebnosti, praksah zasebnosti podjetja
Ingram Micro, našem zbiranju ali uporabljanju osebnih podatkov ali če želite dostopiti do svojih osebnih
podatkov ali želite, da jih izbrišemo, nam pišite na naslov privacy@ingrammicro.com ali uporabite podatke
za stik, navedene na spletnem naslovu https://corp.ingrammicro.com/Contact-Us.aspx. Zahtevo za dostop
do osebnih podatkov ali njihov izbris lahko vložite tudi tako, da pokličete na številko 1-888-914-9661 in
vnesete PIN 374445.
Z našo uradno osebo za varstvo
Aaron.Mendelsohn@ingrammicro.com.
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