Политика за приватност
Со политиката за приватност се уредува начинот на кој Пиксел ДОО (во понатамошниот
текст: “Друштвото”) ги собира и ги користи податоците за посетителите и корисниците на
веб-страницата momenti.mk, momenti.com.mk (во понатамошниот текст: “Моменти”), како и
видовите информации кои можат да се приберат и задржат на овој начин.

Информации кои се прибираат кога ќе се посети веб-страницата
-

Информациите со кои се идентификувате при користењето на услугите на
Друштвото, односно податоци што самите ни ги доставувате и сте согласни да ги
обработуваме.

-

Информации што не се лични, односно податоци за содржината што ја гледате,
информации за софтверот на интернет-пребарувачот, за тоа кои содржини ги
кликате, кои услуги ги посетувате, за типот на компјутер, како и технички
информации кои се однесуваат на оперативниот систем и на испорачувачот на
интернет-услугата и слично.

-

Услугата, или записите од серверот кои содржат технички информации за Вашето
користење на услугата, или на веб- страницата, како што е IP-адресата, доменот,
уредот или поставувањето на апликациите, грешките и активноста на хардверот.

Заштита на личните податоци
Друштвото ќе ги користи личните податоци во согласност со Законот за заштита на личните
податоци и со други соодветни регулативи на Република Македонија. Нема да ги објави
личните податоци пред ниедна трета страна, освен во случаи каде што тоа е дозволено или
законски пропишано, со цел да ги искористи своите права или да ги заштити своите
интереси или да постапи во согласност со судските наредби или други правни или
регулативни потреби. Како лични податоци кои се внесуваат на нашата веб страница се име,
презиме и е-маил адреса. Корисникот гарантира за точноста на внесените податоци.
Дриштвото не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни

Заштита на доверливите информации и податоци
Друштвото ги превзема сите потребни мерки за заштита на доверливите инфорамции и
податоци со цел да спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неавторизиран пристап,
промена или уништување. Сите кориснички информации кои се сочувани во системот се
чуваат во безбедни бази на податоци, заштитени преку различни индустриски стандарди
за контроли на пристап, безбедносни лозинки, SSL енкрипција, firewalls и останати мерки
на безбедност

Регистрација
Услугите кои ги овозможуваме преку Моменти може да се користат само доколку
корисникот се регистрира во системот. За време на процесот на регистрација се собираат
следниве информации: е-пошта, име, презиме и лозинка. По регистрирањето ќе добиете
електронска порака (e-mail) како известување дека сте се регистрирале во системот и во неа
ќе бидат наведени деталите кои се однесуваат за Вашата корисничка сметка и пристап до
неа. Подоцна, преку Вашата Контролна Табла, може да додадете и други информации за Вас
или да ги менувате постоечките.

Политика на колачиња (cookies)
Колачињата се мали датотеки што се користат за прибирање информации преку кои се
овозможува препознавање на Вашиот компјутер при Вашата следна посета на нашата вебстраница, со што се овозможува побрз пристап. Исто така, во одредени случаи запишуваме
информации во форма на колачиња на Вашиот компјутер со цел да ја приспособиме
посетата на веб-страниците кон Вашите потреби и навики. Преку колачињата не се
прибираат лични податоци.
Сите информации што се меморираат во рамките на колачињата можат да бидат
искористени само за потребите на интернет-услугата, и тоа на начин на кој нема да биде
загрозена Вашата приватност.

Штo се колачиња?
Колачињата се податоци што ги користат веб-страниците за да ги идентификуваат вебкорисниците. Преку овие податоци веб-страницата може да го идентификува корисникот

следниот пат кога ќе ја посети. Затоа не е потребно корисникот да се идентификува секогаш
кога ќе влезе на истата веб- страница.
Колачињата им овозможуваат на веб-страниците да формираат профил за корисникот врз
основа на податоците што ги има дадено претходно, најчесто за рекламни цели. Агентите за
рекламирање можат да ги искористат овие податоци за испраќање е-пошта за за услуги за
кои сметаат дека ќе бидат интересни за корисниците.

Прифаќање на условите
Со користењето на оваа веб-страница се согласувате, односно ги прифаќате одредбите од
оваа Политиката за приватност. Доколку не се согласувате со Политиката, Ве молиме да не
ја користете веб-страницата.

Промени во политиката за приватност
Во случај на промени во Политиката за приватност, промените ќе бидат објавени во оваа
Политика за приватнос.. Политиката за приватност нема да се менува во насока да биде
помалку заштитничка од претходната, без за тоа да има согласност од засегнатите
корисници.
Го задржуваме правото да ја менуваме Политиката за приватност во кое било време и затоа
Ве замолуваме да ја проверувате почесто.

Контакт
Доколку имате прашања или сугестии за нашата Политика за приватност, ве молиме
отворете ја нашата контакт страница и искористете ги контакт информациите приложени
таму за да нѐ контактирате.

