Шта је „колачић“?
Колачић (енгл. cookie) је мала текстуална датотека која се шаље вашем рачунару
приликом посете неком интернет сајту. Колачићи на интернет сајту ЈКП“ Чистоћа“
Нови Сад врше велики број различитих функција и, између осталог, омогућавају
вам ефикасније кретање по интернет страницама, чувају ваше омиљене поставке
и доприносе бољем доживљају интернет сајта.
Директива Европске уније 2009/136/ЕЗ допушта складиштење колачића на вашем
уређају уколико су они неопходни за функционисање овог сајта, док је за све друге
колачиће неопходна ваша сагласност.
На интернет сајту ЈКП“ Чистоћа“ Нови Сад могу се користити и колачићи који нису
неопходни за њихово функционисање. Такве колачиће не користимо за праћење
понашања појединачних корисника нити њихову идентификацију већ за стицање
корисних сазнања о начину коришћења интернет сајта тако да их можемо даље
унапређивати за наше кориснике. Без увида који стичемо путем система који
користе колачиће не бисмо могли да вам пружамо ове услуге.
Врсте колачића које користимо
ЈКП“ Чистоћа“ Нови Сад жели да се упозна са начином на који посетиоци користе
интернет сајт и у ту сврху користи сервисе за мрежну аналитику. Ти сервиси
региструју број посетилаца и дају нам опште информације о њиховом понашању,
попут кључних речи унетих у претраживач које корисника усмеравају на наш сајт,
просечног времена задржавања на сајту и броја страница које корисник прегледа.
У ту сврху на ваш рачунар постављамо тзв. аналитички колачић првог лица (firstparty analytics cookie).
Складиштење и управљање свим подацима који се прикупљају путем ових
колачића врши ЈКП“ Чистоћа“ Нови Сад или са њом повезана лица у државама у
којима компанија послује.
Контрола колачића
Уколико не желите да примате колачиће, можете свој интернет претраживач да
подесите тако да вас обавештава када вам се колачићи шаљу, а можете и да
одбијете пријем свих колачића. Такође можете да обришете колачиће који су већ
постављени на ваш рачунар.
Уколико желите да ограничите или блокирате пријем колачића који се путем
интернет претраживача постављају на ваш уређај, то се врши подешавањем
поставки претраживача; поступак је објашњен у оквиру опције за помоћ у
претраживачу. Можете и да посетите интернет сајт www.aboutcookies.org, који
садржи детаљна упутства о овом поступку на различитим интернет
претраживачима.

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ
Молимо Вас да пажљиво прочитате ову изјаву како бисте разумели како
прикупљамо, користимо и обрађујемо Ваше личне податке. Детаљно ћемо
објаснити како штитимо Вашу приватност, како можете да проверите и прилагодите
Ваше податке у било ком тренутку, и како се врши надзор над строгом применом
ове политике.
Увод
ЈКП“Чистоћа“Нови Сад посвећено штити приватност свих својих корисника. Ова
Политика приватности важи за све странице на сајту www.cistocans.co.rs којим
управља ЈКП“Чистоћа“Нови Сад укључујући у то и све податке и материјале које он
садржи.
Не примењује се на интернет странице других организација, укључујући и интернет
странице блиских организација и странице трећих страна.
Уколико имате било какво питање у вези са овом Политиком приватности, молимо
Вас да нам се обратите користећи контакт податке наведене испод.
Сагласност
Коришћењем било које интернет странице ЈКП“Чистоћа“Нови Сад, дајете
сагласност на услове ове Политике приватности. ЈКП“Чистоћа“Нови Сад задржава
право да повремено измени услове из ове Политике приватности, о чему ћете бити
обавештени.
Које врсте података прикупљамо и чувамо?
Врста и количина података које примамо и чувамо зависи од начина на који
користите сајт ЈКП“Чистоћа“Нови Сад.
Можете да приступите већини страница на сајту ЈКП“Чистоћа“Нови Сад без
откривања Вашег идентитета или било ког податка о личности. Наши мрежни
сервери прикупљају анонимне логове током корисничке посете сајту како би нас
снабдели корисним информацијама за њено унапређење.
Не прикупљамо податке о личности (као што су име, адреса становања, број
телефона или адреса електронске поште) путем сајта осим уколико Ви одлучите да
нам их уступите, на пример, када попуњавате Анкету о задовољству корисника. У
таквим случајевима, прикупљамо Ваше контакт податке које сте оставили, тј. Ваше
име, адресу становања, адресу електронске поште, број телефона, број мобилног
телефона, факс итд.
Користећи наш сајт, друштвене мреже, колачиће, податке о кликовима на садржај,
кретању кроз садржај сајта и друге технологије, можемо прикупити податке о Вама.
Како користимо прикупљене информације?

Ваши лични подаци ће се чувати у тајности. Користиће се само у сврхе за које су
преузети, како је другачије објашњено на сајту ЈКП“Чистоћа“Нови Сад, или уколико
је потребно ради нашег усаглашавања са законским обавезама и обавезама
ревизије.

Никада не прослеђујемо Ваше личне податке трећим странама без Вашег
пристанка.
Колико су безбедни Ваши подаци?
Ваше личне податке ЈКП“Чистоћа“Нови Сад чува у безбедном окружењу.
Предузимамо одговарајуће мере безбедности како бисмо заштитили Ваше
информације од неовлашћеног приступа, коришћења, губитка или објављивања.
Ипак, пренос информација путем интернета никада није у потпуности безбедан, па
иако се трудимо да заштитимо личне податке, не можемо гарантовати сигурност
информација пренетих путем сајта ЈКП“Чистоћа“Нови Сад.
Да ли делимо Ваше личне информације?
ЈКП“Чистоћа“Нови Сад сматра да су Ваши подаци поверљиви подаци. Ниједна
информација неће бити продата трећој организацији или особи. Нећемо делити
Ваше податке са трећим странама, осим ако смо у обавези да откријемо
информације по закону.
Ако имате додатних питања или забринутости у вези са Политиком приватности,
молимо контактирајте:
office@cistocans.co.rs
или
ЈКП“Чистоћа“Нови Сад
Сентандрејски пут број 3
Телефон: 021/443 611

