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Политика на приватност

Политиката за приватност на личните податоци на веб-страната го уредува начинот
на кој Цинеплехх мкд доо Скопје ги собира, користи, одржува и открива податоците
собрани од корисниците (поединечно – „Корисник“) на www.cineplexx.mk вебстраната („Страна“). Оваа Политика за приватност се однесува единствено за вебстраната.

Лични податоци
Кои информации ги собираме?

Цинеплехх обработува лични податоци доколку се регистрирате како корисник на
веб страната. Информации за видот на лични податоци кои се обработуваат за оваа
цел и начинот на кој истите се обработуваат можете да најдете во Општите услови
за регистрирање на веб страната.

Ние може да собираме лични податоци од Корисниците на разни начини а во врска
со активностите, услугите, карактеристики или достапните ресурси на Страната,
како и за цели за маркетинг на Цинеплехх мкд доо. Корисниците може да ја посетат
Страната и анонимно.
Ние ги собираме личните податоци од Корисниците единствено доколку тие самите
се согласат да ги достават до нас. Корисниците може во секое време, преку
електронска пошта или факс да одбијат да ги достават личните податоци. Во
определени ситуации, одбивањето на корисникот да достави одредени лични
податоци може да го оневозможи остварувањето на одредени активности поврзани
со посетата на Страната.
Доколку имате прашања во врска со заштитата на приватноста на Вашите лични
податоци кои ги процесира Cineplexx, можете да не контактирате по писмен пат на
адресата на Cineplexx, Цинеплехх мкд доо Скопје, Љубљанска број 4, локал 322
Скопје.
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Обработка на вашите лични информации

Ние не ги продаваме, разменуваме или изнајмуваме Корисничките лични
идентификациони информации на трети лица. Личните податоци може да се
откријат само во согласност со законските прописи наведени во регулативата за
заштитата на личните податоци како и останатата важечка регулатива.

Колачиња на Интернет пребарувачот (cookies)

Нашата Страна може да користи Колачиња за да се подобри корисничкото искуство.
Колачиња се информации кои Интернет пребарувачот на Корисникот ги чува на
нивниот компјутер заради цели на чување на записи за посетите на Страната. Тие
обично ги чуваат подесувањата на Корисниците за интернат страницата, како што
се преферираниот јазик или адреса. Подоцна, кога повторно Корисникот ќе ја
отвори истата интернет страница Интернет пребарувачот ги препраќа назад
колачињата кои ѝ припаѓаат на таа страница. Со ова се овозможува на интернет
страната да се прикажат информациите прилагодени на потребите на Корисникот.
Колачињата можат да сочуваат широк опсег на информации, вклучувајќи ги и
личните податоци (како што е името на Корисникот или неговата електронска
адреса). Сепак, овие информации може да бидат сочувани само аколку Корисникот
тоа го дозволи.
Корисниците може да изберат да ги подесат нивните Интернет пребарувачи да ги
одбијат колачињата или да јават предупредување секогаш кога колачињата ќе се
пратат. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени делови од Страната
може да не функционираат како што е предвидено. На крај, сочуваните колачиња
Корисникот може да ги избрише пред затворањето на Интернет пребарувачот.
Колачињата кои ги користи Cineplexx.mk се чуваат 12 месеци
Колачиња кои ги користи Cineplexx.mk

Google аналитика и мерење на посетеност
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Страната користи Google аналитика за да помогне во анализа на начинот на
користење на Страната од Корисниците. Google аналитика е во сопственост на
компанијата Google, Inc. (“Google”). Оваа алатка користи колачиња, мали
текстуални датотеки кои се чуваат на компјутерот на Корисникот и со помош на кои
се анализира начинот на кој Корисниците ги користат мрежните страни.
Генерираните информации од колачињата за вашето користење на Страната
(вклучително и ИП адресата) се проследуваат до Google. Овие информации се
користат за да се евалуира користењето на Страната од Корисниците и да се
креираат статистички извештаи за активноста на Страната на Cineplexx.mk како и
други мрежни страници, изработка на извештаи за активностите на мрежните страни
кои се наменети на администраторите и пружање на други услуги врзани за
активностите на мрежните страници какои користење на интернетот. Google може да
ги проследи овие информации на трети страни во случаи кога е тоа потребно, во
согласност со правилата или кога тие трети страни обработуваат податоци во име на
Google.
Ние нема (ниту ќе дозволиме на третите страни) да ја користиме статистичкита
аналитичка алатка за пратење или собирање на било кои Лични податоци на
Корисниците на нашата Страна. Google нема да ја придружи вашата IP адреса со
било кои други ваши податоци кои се чуваат во Google. Ниту Цинеплехх мкд доо
ниту Google нема да ја поврзе или да бара да ја поврзе IP адресата со идентитетот
на Корисникот.
Доколку Корисникот сака да ги оневозможи наведените сервиси за чување на
колачињата, тоа може да го направи на
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Facebook

Страната ги користи функциите на социјалната мрежа Facebook.com, со која
управува Facebook Inv., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Со
вградување на plug-in на нашата Страна, се создава диeрктна врска помеѓу
пребарувачот на Корисникот и Facebook. Facebook исто така добива информации за
посетата на Корисникот на нашата Страна како и IP адресата на Корисникот.
Доколку Корисникот кликне на линкот ”Like” на некоја од нашите содржини додека е
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пријавен на својот Facebook профил, таа содржина од нашата Страна Корисникот ќе
ја сподели на својот Facebook профил. На тој начин Facebook ја поврзува посетата
на Корисникот на нашата Страна ја поврзува со Facebook профилот на Корисникот.
Страната нуди опција за користеење на услугата ”Facebook Connect”, со што од
Facebook профилот на Корисникот се пренесуваат, користат и чуваат општите и
јавно достапни податоци: електронска адреса, поштенска адреса, име и презиме,
пол и Facebook ID.
Цинеплехх мкд доо како администратор на оваа страна не ја знае содржината на
податоците на Корисникот, податоците за користење на Страната од стрна на
Корисникот како и податоците кои Корисникот ги користи на својот Facebook
профил.
Доколку Корисникот не сака неговиот Facebook профил да биде поврзан со
Страната, Корисникот треба да се одјави од својот Facebook профил и да ја
деактивира оваа опција на Cineplexx.mk.

Twitter

Страната ги користи функциите на социјалната мрежа Twitter, на компанијата
Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Со коритење
на оваа друштвена мрежа и функцијата ”retweet” Корисникот ќе ја поврзе Страната
со неговиот Twitter профил и тоа ќе биде видливо за останатите Twitter корисници.
Цинеплехх мкд доо како администратор на оваа страна не ја знае содржината на
податоците на Корисникот, податоците за користење на Страната од стрна на
Корисникот како и податоците кои Корисникот ги користи на својот Twitter профил.
Доколку Корисникот не сака неговиот Twitter профил да биде поврзан со Страната,
Корисникот треба да ги смени подесувањата на http://twitter.com/account/settings, а
за повеќе информации http://www.twitter.com/privacy.

Дополнителни информации за исклучување на колачињата
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Постојат неколку интернет страници за исклучување на сочувувањето на
колачињата за најразлични сервиси. Повеќе информации може да се најдат на
следните линкови:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices/

Политика за приватност на личните податоци само за Веб-страната

Оваа Политика за приватност на личните податоци се однесува само за
информациите кои се собираат преку нашата Веб-страна и не се однесува за
личните податоци кои се собираат на други начини.

Цинеплехх МКД ДОО Скопје го задржува правото во секое време да прави измени на
оваа Политика за приватност, истите ќе бидат објавени на веб страната
www.cineplexxx.mk и стапуваат во сила од моментот на нивното објавување на веб
страната.
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