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POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI
Ti pogoji varovanja zasebnosti vsebujejo vse potrebne informacije o tem, kako bodo vaši osebni podatki obravnavani ob vsakem
vašem dostopu do spletne strani ali mobilne aplikacije (»app«), ki ju upravlja skupina Campari Group. Opredeljuje tudi način, kako
bodo vaši osebni podatki uporabljeni in deljeni ter kako nas lahko po potrebi kontaktirate v zvezi s svojimi osebnimi podatki.
Vrsta obdelanih osebnih podatkov in nameni obdelave se lahko razlikujejo glede na vašo izbiro, soglasje(a) in (koriščene) storitve,
ki jih ponuja spletna stran ali aplikacija, do katere dostopate. Način zbiranja vaših osebnih podatkov se lahko na primer spremeni,
če želite sodelovati na dogodku, ki ga organizira ena od naših znamk, ali če ste zaprosili za prejemanje elektronskih novic.

UPRAVLJAVEC PODATKOV

Podjetje, ki pripada skupini Campary Group in je odgovorno za obdelavo osebnih
podatkov, je odvisno od države, od koder se povezujete, in od vaše interakcije s
spletno stranjo ali aplikacijami. V teh pogojih varovanja podatkov se pristojno
podjetje v skupini Campari opredeljuje kot »upravljavec podatkov«.
V poglavju »lokalna podjetja« ugotovite, kateri je vaš pristojni upravljavec
podatkov.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VARSTVO PODATKOV

Pooblaščeno
osebo
za
gpdp.office@campari.com
•
•

KATEGORIJE OSEBNIH
PODATKOV

VIR PODATKOV

•
•
•
•
•

varstvo

podatkov

lahko

kontaktirate

na:

Kontaktni podatki zajemajo ime, naslov elektronske pošte, telefonsko številko,
naslov za dostavo in izdajo računa;
podatke o prijavi in računu, vključno z vzdevkom, geslom in edinstveno
identifikacijsko oznako uporabnika;
druge osebne podatke, vključno s spolom, krajem bivanja, datumom rojstva;
podatke o plačilu ali kreditni kartici in zgodovini nakupov;
slike, fotografije in video posnetke;
osebne preference in druge informacije o vas in vašem zasebnem življenju;
tehnične podatke (npr. IP naslov) skladno z vašimi preferencami o piškotkih.

Podatke nam zaupate vi sami.

NAMEN OBDELAVE

PRAVNA
PODLAGA

HRAMBA PODATKOV

Odgovor na vašo zahtevo po informacijah: nudimo vam
informacije, za katere ste zaprosili na kontaktnem obrazcu, kot
na primer »kjer lahko dobim določen izdelek?«.

Zakoniti interes

Za čas, potreben za obravnavo vaše
zahteve ali za največ eno leto.

E-novice: pošiljanje informacijskih sporočil ("e-novic") po
elektronski pošti tistim, ki so za to izrecno zaprosili z vpisom
svojega naslova e-pošte, imena in priimka v ustrezen obrazec.

Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Dokler ne zaprosite za odjavo od
storitve e-novic.

Nagradna igra/Dogodki: v zvezi s podatki, označenimi kot
obvezni, dovolite vpis v nagradno igro
in vodenje
organizacijskih dejavnosti v zvezi z nagradno igro.

Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Eno leto po dodelitvi nagrade. V
nekaterih državah predpisi določajo
daljšo hrambo podatkov.

Neposredno trženje: kontaktiramo vas za trgovske in/ali
promocijske namene; preko avtomatskih kontaktnih sredstev
(npr. sms, mms in sporočil e-pošte) se na primer pošljejo
promocijska in tržna sporočila o storitvah/izdelkih, ki jih nudi
upravljavec.

Soglasje
(neobvezno;
prekličete ga lahko kadar
koli).

Dokler
ne
soglasja.

prekličete

svojega

Profiliranje: analizirajo se vaše preference, navade, obnašanje
in interesi glede na spletne klike na objave/vsebine spletnih
strani ali strani družbenih omrežij upravljavca podatkov, da bi
vam poslali prilagojena sporočila in/ali izvedli ciljno usmerjene
promocijske dejavnosti.

Soglasje
(neobvezno;
prekličete ga lahko kadar
koli). Posebno soglasje je
potrebno oddati le v
državah, kjer zakonodaja
predpisuje
pridobitev
posebnega soglasja za

Dokler
ne
soglasja.

prekličete

svojega
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izvajanje tržnih kampanj na
podlagi profiliranja.
Zbirne analize: razumeti uporabnikovo obnašanje in preference
za namene zbirne raziskave in analize. Za več informacij glejte
spodnje poglavje »Razumeti uporabnikovo obnašanje in
preference«.

Zakoniti interes.

Dokler ne ugovarjate taki obdelavi, ko
na primer zaprosite za izključitev iz
naše analize. Podatki, pridobljeni na
socialnih omrežjih za statistična
poročila, se redno posodabljajo.

Komunikacijska sredstva (podpis): zagotavljajo podpis izjave
o zavrnitvi odgovornosti za objavo vaših fotografij, slik ali video
posnetkov.

Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Za čas trajanja pogodbe, po njeni
zapadlosti pa za zakonsko določeno
obdobje.

Komunikacijska sredstva (uporaba): uporaba video
posnetkov in/ali fotografij na način, določen v izjavi o omejitvi
odgovornosti.

Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Ker so podatki namenjeni širjenju, ni
mogoče določiti obdobja hrambe.

Optimizacija naših spletnih strani/aplikacij: za zagotavljanje
delovanja naših spletnih strani/aplikacij so nanje nameščeni
piškotki, ki optimizirajo njihovo učinkovitost in prilagodijo
vsebino.

Za namestitev potrebnih
piškotov se opiramo na
svoje zakonite interese, za
namestitev opcijskih pa na
vaše soglasje.
Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Obdelava vašega naročila: na spletnih straneh /aplikacijah,
kjer je možen nakup naših izdelkov, zbiramo vaše podatke, da
bi lahko ustrezno obdelali vaše naročilo.
Ocenjevanje strankinega zadovoljstva: ob vsaki interakciji z
vami zbiramo vaše podatke za ocenjevanje stopnje ponujenih
storitev (npr. nagradnih iger, dogodkov, prodaje izdelkov).

Obdobje hranjenja je odvisno od
nameščenega piškotka (preberite
politiko
o
piškotkih
spletne
strani/aplikacije).
Za čas, potreben za spoštovanje
ustreznih zakonskih predpisov na
področju financ.

Zakoniti interes.

Največ eno leto.

Račun: vam omogoča, da ustvarite račun na naših spletnih
straneh/aplikacijah.

Izvajanje
(brezplačne)
pogodbe, v kateri ste vi
ena od strani.

Dokler ne izbrišete svojega računa.

Pravne obveznosti: izpolnjevanje obveznosti za uskladitev z
veljavno zakonodajo (npr. finančne obveznosti).

Izpolnjevanje
obveznosti

Obdobje, ki ga določajo veljavni
zakonski predpisi.

pravnih

Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi na druge načine, o katerih vam bomo v času zbiranja le-teh posredovali posebno obvestilo
in po potrebi pridobili vaše soglasje. Ko se bo zgoraj navedeni čas hranjenja iztekel, bomo podatke uničili, izbrisali ali bodo postali
anonimni.

NARAVA POSREDOVANJA
PODATKOV

Nam zaupane podatke posredujete prostovoljno. Zahtevane storitve vam ne
bomo mogli zagotoviti, če zavrnete posredovanje podatkov, potrebnih za
nudenje storitve same. Nekateri tehnični podatki bodo lahko zbrani samodejno,
kadar se povežete na naše spletne strani in aplikacije.
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Podatke lahko obdelujejo zunanji subjekti, ki delujejo kot upravljavci podatkov, in sicer
na primer oblasti ali organi za nadzor in kontrolo, ter na splošno tisti subjekti, vključno
z zasebniki, ki imajo pravico zahtevati podatke, javni organi, ki izrecno zaprosijo
upravljavca v upravne ali institucionalne namene skladno z določili veljavne državne
in evropske zakonodaje, kakor tudi osebe, podjetja, združenja in strokovna podjetja, ki
nudijo pomoč in svetovanje. Ko pa sodelujete v nagradni igri ali dogodku, bodo vaši
osebni podatki lahko objavljeni na družbenih omrežjih (npr. Facebook, Instagram,
YouTube) skladno z ustreznimi pogoji in določili. Ta podjetja bodo na področju
družbenih omrežij tako delovala kot neodvisni upravljavci podatkov.

PREJEMNIKI OSEBNIH
PODATKOV

Podatke bodo lahko v imenu upravljavca obdelali tudi zunanji subjekti, ki bodo
opredeljeni kot obdelovalci in katerim bodo posredovana primerna operativna
navodila. Te osebe v glavnem pripadajo naslednjim kategorijam, in sicer:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

podjetja, ki nudijo storitve vzdrževanja spletnih strani in informacijskih sistemov;
podjetja, ki nudijo podporo pri izvajanju tržnih raziskav;
podjetja, ki nudijo storitve upravljanja in vzdrževanja za podatkovno bazo
upravljavca;
podjetja, ki nudijo e-poštne storitve;
podjetja, ki nudijo storitve upravljanja platforme za avtomatizacijo trženja;
podjetja, ki nudijo podporo pri organizaciji dogodkov in storitve sprejemanja.

Če so (z vašim soglasjem) nameščeni piškotki tretjih oseb, bodo vaše osebne
podatke lahko obdelale tretje osebe, katerim so bili podatki posredovani.

PRENOS PODATKOV

Glede na upravljavca podatkov bodo vaši osebni podatki lahko obdelani v drugih
državah. Če pa ima upravljavec pravni sedež v Evropi, bodo podatki obdelani znotraj
Evropske unije.

PRAVICE OSEBE, NA
KATERO SE PODATKI
NANAŠAJO

Posebne pravice o zbranih osebnih podatkih lahko uveljavite tako, da kontaktirate
upravljavca podatkov na naslednji e-poštni naslov: gpdp.office@campari.com.

PRAVICA DO VLOŽITVE
PRITOŽBE PRI NADZORNEM
ORGANU

Če menite, da so bili vaši osebni podatki nezakonito obdelani, imate pravico, glede na
veljavno zakonodajo, da vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu. Če ima
upravljavec podatkov pravni sedež v Evropski uniji , tukaj najdete seznam ustreznih
nadzornih organov.

AVTOMATIZIRANO
ODLOČANJE

Zbrani osebni podatki ne bodo podvrženi nobeni tehniki avtomaziranega odločanja, ki
bi lahko kakor koli negativno vplivale na vas.

RAZUMEVANJE
STRANKINEGA OBNAŠANJA
IN PREFERENC

Uporabljamo nekatere javno dostopne osebne podatke, da bi sprejeli strateške
trženjske in komunikacijske odločitve, temelječe na zbirnih analizah strankinih
interesov, preferenc in obnašanja. Uporabljamo sicer t.i. »social listening tools«, s
katerimi zbiramo in analiziramo javno dostopne informacije, ki jih delijo uporabniki na
družbenih omrežjih. S pomočjo takih orodij bomo lahko na primer razumeli, kako se
dana beseda ali ključnik (npr. #cocktails) uporablja na družbenih omrežjih in kako se
ljudje odzivajo na sporočila, ki jih objavimo na teh kanalih.
Zadnja posodobitev: Julija 2020
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LOKALNA PODJETJA
DRŽAVA

PODJETJE

NASLOV

Avstrija

Campari Austria GmbH

Naglergasse 1/Top 13 ,1010, Dunaj

Beneluks

Campari Benelux S.A.

Avenue de la Méterologie, 10, Bruselj

Nemčija

Société des Produits Marnier Lapostolle
S.A.
Campari Deutschland GmbH

Grčija

Kaloyiannis - Koutsikos Distilleries S.A.

Italija

Davide Campari-Milano N.V.

Italija

Camparino S.r.l.

6 & E Street, A' Industrial Area, Volos
Sedež: Amsterdam, Nizozemska – Poslovni register št.
78502934
Podružnica in operativna enota: Via F. Sacchetti, 20 – 20099
Sesto San Giovanni (MI) – Italija
Piazza Duomo, 21 Milano

Španija

Campari España S.L.

Calle de la Marina 16-18, planta 29, Barcelona

Švica

Campari Schweiz A.G.

Lindenstrasse 8, Baar

Združeno kraljestvo

Glen Grant Ltd.

Druge države

Davide Campari-Milano N.V.

Francija

32 rue de Monceau, 75008 Pariz
Adelgundenstrasse 7, 80538 München, Nemčija

Glen Grant Distillery, Rothes, Morayshire Elgin Road, posluje
kot Campari UK, Level 27, The Shard, 32 London Bridge Street,
London SE1 9SG
Sedež: Amsterdam, Nizozemska – Poslovni register št.
78502934
Podružnica in operativna enota: Via F. Sacchetti, 20 – 20099
Sesto San Giovanni (MI) – Italija

