НАША ИЗЈАВА О ПРИВАТНОСТИ
Последњи пут ажурирано: 1. новембра 2021. године
Преглед
Mars је у поносном породичном власништву преко 100 година. Ова
независност је оно што нам даје дар слободе како бисмо размишљали по
генерацијама, а не кварталима, те како бисмо инвестирали у дугорочну
будућност нашег пословања, наше људе, наше потрошаче и планету —
вођени нашим трајним Принципима. Верујемо да свет који желимо сутра
почиње са тиме како данас послујемо.
Наши Принципи приватности података:
1. Ценимо и поштујемо Личне податке који су нам поверени.
2. Циљ нам је да будемо транспарентни и одговорни у вези тога како
рукујемо Личним подацима који су нам поверени, вођени са наших Пет
принципа и законом.
3. Поштујемо и ценимо права приватности која су дата нашим
потрошачима, купцима и кандидатима за посао.
4. Обавезујемо се на непрекидно побољшање наших пракси приватности
и безбедности.
Ова Изјава о приватности вам пружа информације о томе како прикупљамо,
користимо и делимо Личне податке у компанији Mars, Incorporated и
повезаним компанијама, што укључује зависна и повезана друштва
(заједнички „Mars", „ми", „наш" или „наши"), путем наших веб сајтова,
мобилних апликација и других сајтова који приказују ову Изјаву о приватности
(заједнички, „Локације"). Ова Изјава о приватности ће се такође применити
на информације прикупљене од вас лично или на било којем од наших
малопродајних места, у дијагностичким болницама, болницама за
медицинска снимања и/или у ветеринарским болницама и установама за
кућне љубимце (такође, „Локације") и када се пријавите за посао у компанији
Mars.
Контактирајте нас
Посвећени смо сарадњи са вама како бисмо брзо одговорили на сва питања
или недоумице које имате.

Ако имате опште питање, желите да контактирате глобални тим за
приватност и/или лице за заштиту података компаније Mars кликните овде.
Ако имате захтев у вези са вашим подацима и желите да остварите своја
права према важећем закону, молимо вас кликните овде. Ако сте становник
Калифорније и желите да остварите своје право да затражите да не
продајемо ваше личне податке кликните овде. Такође можете да поднесете
захтев позивом на 1-844-316-5985 или тако што ћете контактирати
одговарајући Mars ентитет са којим сте повезани, укључујући:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: тако што ћете да кликнете овде или да позовете
888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: тако што ћете да
кликнете овде или да позовете 855-900-8444
VCA Pet Hospital: кликом овде или позивом на 1-844-276-5786.

Да бисте одштампали ову Изјаву о приватности, кликните овде.
На шта се односи ова Изјава о приватности?
Ова Изјава о приватности се односи на Личне податке који су прикупљени
или обрађени од стране компаније Mars, Incorporated и њене породице
компанија. Ова Изјава о приватности се примењује ако прикупљамо Личне
податке лично, путем наших веб сајтова, мобилних апликација, е-поште,
ветеринарских болница, друштвених мрежа и других локација које приказују
ову Изјаву о приватности („Локације"). Ваши Лични подаци укључују
информације или комбинацију информација које могу директно или
индиректно да се користе за вашу идентификацију („Лични подаци"). Ово
укључује идентификаторе као што су име, број личне карте, подаци о
локацији, онлајн идентификатор или фактори у вези са физичким,
физиолошким, генетским, менталним, економским, културним или
друштвеним идентитетом. Имајте на уму да дефиниција Личних података
може да се разликује у различитим регијама. Ако прикупљамо информације
које се сматрају Личним подацима у вашој регији, тако ћемо их третирати у
складу са овом Изјавом о приватности и примењивим локалним правом.

Молимо вас да пажљиво прочитате ову Изјаву о приватности како бисте
разумели наше политике и праксе у вези са вашим Личним подацима. Ова
Изјава о приватности може да се промени с времена на време.
Обавестићемо вас о материјалним променама објавом одређеног трајања
на нашој почетној страници и мењаћемо датум у одељку „Најновије
ажурирање". Молимо вас да проверавате ажурирања.
Поштујемо државне и националне законе о заштити података и сарађујемо
са органима надлежним за заштиту података.
Ако се налазите у јурисдикцији која препознаје концепт „руковаоца
података" или други сличан концепт, руковалац података је:
Mars, Incorporated
за: главног задуженог за заштиту података (Chief Data Protection Officer) и
главног задуженог за приватност (Chief Privacy Officer)
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Контакт: Chief.Privacy.Officer@effem.com или privacy@effem.com
Које врсте Личних података прикупљамо и обрађујемо?
Можемо да прикупљамо или даље обрађујемо разне врсте Личних
података. Уз следеће врсте Личних података иду информације о њиховом
извору/-има, сврси/-ама и откривању/-има.
•

Идентификатори. Добијамо идентификаторе директно од вас или од
трећих страна као што су брокери података или платформе
друштвених медија. Идентификатори су ствари као што су ваше име
или контакт подаци. Њих користимо да пружимо и побољшамо
функције, производе и услуге које тражите; за регистрацију,
такмичења и промоције; да комуницирамо са вама како бисмо вам
дали информације; да пружимо персонализовани садржај,
информације и да вам пошаљемо брошуре, купоне, узорке, понуде и

•

•

друге информације о нашим производима или о нашој породици
компанија; када извршавамо своје обавезе из уговора са вама; за
обраду Личних података који су потребни за процену и прихватање
купаца или продаваца; за достављање одговарајућих реклама; и/или
за истраживање. Они се деле у пословне сврхе у оквиру Mars
породице компанија и са пружаоцима услуга.
Врсте личних података садржаних у евиденцијама купаца.
Добијамо их директно од вас. Користимо их да пружимо и
побољшамо функције, производе и услуге које тражите; да вам
пружимо персонализовани садржај, информације и да вам пошаљемо
брошуре, купоне, узорке, понуде и друге информације о нашим
производима или о нашој породици компанија; када извршавамо
обавезе из уговора са вама; и/или зарад обраде Личних података
потребних за процену и прихватање купаца или продаваца. Они се
деле у пословне сврхе у оквиру Mars породице компанија и са
пружаоцима услуга.
Осетљиви Лични подаци, укључујући заштићене карактеристике
класификације, геолокацију и прецизне геолокацијске
информације. Добијамо заштићене карактеристике класификације и
прецизне геолокацијске информације директно од вас или од трећих
страна, као што су брокери података или платформе друштвених
мрежа. Добијамо такође податке о геолокацији директно од вас,
индиректно од вас (нпр. ако дозволите услуге локације), и/или од
трећих страна као што су платформе друштвених мрежа. Њих ћемо
мождакористити да пружимо и побољшамо функције, производе и
услуге које тражите; за регистрацију, такмичења и промоције; како
бисмо вам пружили персонализовани садржај, информације и да вам
пошаљемо брошуре, купоне, узорке, понуде и друге информације о
нашим производима или о нашој породици компанија; када
извршавамо своје обавезе из уговора са вама; за обраду Личних
података који су потребни за процену и прихватање купаца или
продаваца; и/или за достављање одговарајућих реклама. Они се
деле у пословне сврхе у оквиру Mars породице компанија и са
пружаоцима услуга.

•

•

•

•

Комерцијалне информације. Добијамо их директно од вас када
купите производе и услуге са било које наше продајне локације,
укључујући наше ветеринарске болнице или онлајн. Користимо
комерцијалне информације да пружимо или побољшамо функције,
производе или услуге које тражите; да вам пружимо персонализовани
садржај, информације и да вам пошаљемо брошуре, купоне, узорке,
понуде и друге информације о нашим производима или о нашој
породици компанија; и/или да вам доставимо одговарајуће рекламе.
Они се деле у пословне сврхе у оквиру Mars породице компанија и са
пружаоцима услуга.
Интернет или друга слична активност на мрежи. Ово добијамо
индиректно од вас (нпр. посматрањем ваших активности на нашим
Локацијама) или од трећих страна као што су пружаоци услуге
аналитике података. Ово користимо да вам пружимо
персонализовани садржај, информације и да вам пошаљемо
брошуре, купоне, узорке, понуде и друге информације о нашим
производима или о нашој породици компанија; и/или да вам
доставимо одговарајуће рекламе. Они се деле у пословне сврхе у
оквиру Mars породице компанија и са пружаоцима услуга.
Професионалне или информације у вези са запослењем.
Добијамо професионалне или информације у вези са запослењем
директно од вас или од трећих страна (односно пружаоца услуга
провере информација (енг. background check provider)). Ово
користимо да обрадимо пријаве за запослење и када извршавамо
обавезе из уговора са вама. Они се деле у пословне сврхе у оквиру
Mars породице компанија и са пружаоцима услуга.
Закључци који се доносе на основу других Личних података. Ове
закључке добијамо индиректно од вас (нпр. посматрањем ваших
активности на нашим Локацијама) или од трећих страна, као што су
пружаоци услуге аналитике података. Ово користимо да пружимо и
побољшамо функције, производе или услуге које тражите; да вам
пружимо персонализовани садржај, информације и да вам пошаљемо
брошуре, купоне, узорке, понуде и друге информације о нашим
производима или о нашој породици компанија; и/или да вам

доставимо одговарајуће рекламе. Они се деле у пословне сврхе у
оквиру Mars породице компанија и са пружаоцима услуга.
Можемо прикупљати информације из различитих извора, укључујући листе
контаката, демографске податке првобитно прикупљене од других
компанија из породице Mars и личне податке законито добијене од трећих
страна, који се могу комбиновати са другим информацијама које
прикупљамо у доле описане сврхе.
Прикупљамо следеће конкретне Личне податке:
•

•

•

•
•

•
•

Личне контакт податке. Ово укључује информације као што су
имена, адресе, бројеви телефона или адресе е-поште. На пример,
када дате контакт податке током онлајн регистрације, када послујете
са нама или када нам пружате услуге. Неке Локације вам
дозвољавају да успоставите корисничко име и лозинку како бисте
отворили налог.
Информације о вашим трансакцијама са нама. На пример, ваша
историја куповине, информације о наплати и слању и друге
информације о вашем коришћењу наших производа или услуга.
Информације о плаћању. Ово укључује информације са ваше
кредитне или дебитне картице, онлајн налог за плаћање или друге
опције плаћања.
Јединствене информације о купцу и комерцијалне информације.
На пример, корисничка имена и друге информације о пријављивању.
Информације које изражавају ваше интересовање за запослење.
На пример, ваше преференције, историја запошљавања и
информације које се налазе на апликацијама за посао.
Демографске информације. На пример, подаци као што су године,
пол, хоби или активности, укуси и преференције.
Осетљиве информације. На пример, када се пријавите за посао код
нас, можемо прикупити одређене информације тамо где је то
дозвољено и/или потребно према закону и/или које ви добровољно
одлучите да пружите.

•

•

•

•
•

Подаци за уговоре са купцима или продавцима. Ово укључује
процену и прихватање купца или продавца. На пример, прикупљамо
кредитни статус или информације које су јавно доступне у вези са
санкцијама или на листама за надгледање (енг. watch lists).
Информације прикупљене са наших Локација и страница
друштвених мрежа. Ово укључује информације прикупљене када
комуницирате са нама. На пример, коментаре, фотографије или друге
информације које објављујете путем блогова, форума или
друштвених мрежа.
Информације о уређају. На пример, интернет протокол (IP) адреса,
идентификатор уређаја, оперативни систем уређаја, тип
претраживача, веб сајтови који су посећени пре или након посете
нашем веб сајту, странице које су прегледане и активности на нашем
веб сајту, као и интеракција са рекламама.
Услуге трећих страна и партнери за рекламирањемогу такође да
прикупљају информације аутоматски.
Друге информације које смо прикупили од вас уз вашу
сагласност.

Информације које прикупљамо у вези вашег кућног љубимца - као што
су врста кућног љубимца, раса, рођендан или историја лечења - не
спадају у Личне податке.
Зашто прикупљамо и како користимо ваше Личне податке?
Можемо да користимо ваше Личне податке у различите легитимне сврхе
укључујући:
•

Пружање функција, производа и услуга које тражите. Можемо да
користимо Личне податке које прикупљамо да бисмо испунили
захтеве за, и омогућили ваше коришћење наших функција, производа
и услуга. Ово укључује обраду плаћања за куповине, претплате или
продају и ради заштите од или ради идентификације могућих превара
при трансакцијама.

•

•

•

•

•

Регистрација, такмичења и промоције. Можемо да користимо ваше
Личне податке да вас укључимо у такмичење ако изаберете да
учествујете, да вас обавестимо о резултатима и да вас региструјемо
за одређене функције, производе и услуге у складу са вашим
рекламним преференцијама.
Да комуницирамо са вама и да вам дамо информације. Можемо
да користимо ваше Личне податке да комуницирамо са вама, да
одговоримо на ваша питања или коментаре или да вам пружимо
ажурирања и новости. Такође, ако сте навели интересовање за
запослење у компанији Mars, да вас обавестимо када постоје
отворени послови који вам одговарају.
Да вам понудимо персонализовани садржај, информације и да
вам пошаљемо брошуре, купоне, узорке, понуде и друге
информације о нашим производима или о нашој породици
компанија. Тамо где то захтева закон, тражимо од посетилаца да
доставе адресу е-поште како би нам рекли да ли желе више
информација или ажурирања од нас, као што су информације о
производима и услугама доступним унутар наше породице компанија.
Такође нудимо посетиоцима опцију „одустанка" (енг. opt-out) ако желе
да престану да примају информације од нас. Понекад ће се од вас
тражити да „пристанете" (енг. opt-in) пре него што вас контактирамо
на одређене начине или пре него што одређене услуге постану
доступне.
Када извршавамо нашу обавезу из уговора са вама. Можемо да
користимо ваше Личне податке када радите као пружалац услуга или
се пријавите за посао код нас, по потреби. Ако сте потрошач или
корисник наших услуга, користићемо ваше Личне податке да
испунимо нашу дужност из уговора са вама.
За приступ и прихватање купаца или продаваца. Ово укључује
верификацију идентитета и кредитни статус неких купаца или
продаваца, спровођење темељне анализе (енг. due diligence) и
проверу јавно доступних владиних листа и/или листа санкција и
других извора података трећих лица, коришћење и учешће у Mars
регистрима инцидената и упозоравајућих система и/или услуга

•

•

•

•

верификације трећих страна. Прикупљање ових Личних података
може да укључује агенцију за oцену кредитне способности или треће
стране.
За достављање одговарајућих реклама. Можемо да купимо и
користимо листе адреса е-поште за које постоји сагласност да
примају обавештења да бисмо контактирали потенцијалне купце.
Тражимо од оних који пружају листе да потврде да се наведени
контакт подаци односе само на она лица која желе да примају понуде
и информације путем е-поште. Такође можемо да користимо
демографске и информације о преференцијама за рекламирање да
бисмо таргетирали кориснике којима оне највише одговарају. На овај
начин, корисници ће видети рекламе које ће их вероватно
интересовати. Поштујемо захтеве за одустанак (енг. opt-out). За више
информација о нашим праксама у погледу рекламирања, молимо
кликните овде да бисте видели нашу политику о онлајн рекламирању
заснованом на интересовању.
Да бисмо вам дали друге понуде. Понекад ћемо давати понуде,
купоне или информације, укључујући каталоге, доступне путем поште.
На пример, када купци поруче онлајн са наше каталог продавнице
или се претплате за један од наших каталога на мрежи, можемо да их
додамо на листу да би примали тај каталог. Такође можемо да
користимо листе трећих страна или јавне изворе. Уз вашу сагласност,
можемо да разменимо имена и адресе са другим компанијама које
могу да вас контактирају путем поште да би послали понуде. Можете
да одустанете од претплате било када.
Да бисмо побољшали функције, производе и услуге које нудимо
путем Локација. Можемо да користимо Личне податке да
побољшамо понуде производа Mars породице, услуге, као и наше
Локације и функције.
Да комбинујемо ваше податке у оквиру Mars породице. Такође
можемо комбиновати Личне податке које су законито прикупиле друге
компаније у оквиру породице Mars компанија да бисмо створили
јединствен поглед на наше клијенте, за интерна истраживање
тржишта и/или мерење ефикасности наших кампања и на основу

•

нашег легитимног интереса. Ово нам омогућава да разумемо где
постоје купци код наших различитих брендова и пословних одељења
у оквиру Mars породице и помоћи ће нам у побољшању наших
производа и услуга.
За одређене радње аутоматизованог доношења одлука. Можемо
да користимо Личне податке које прикупљамо зарад онлајн
рекламирања и/или прављења профила личности за вас. Доле
можете пронаћи детаље о Личним подацима које прикупљамо, како
их користимо и како можете да одустанете од аутоматизованог
доношења одлука.

Који су правни основи по којима можемо да обрађујемо ваше Личне
податке?
•

•
•
•

У циљу заштите ваших животно важних интереса. Можемо, на
пример, да обрађујемо Личне податке из здравствених и
безбедносних разлога ако сте у Mars објекту или, за пријаве за посао,
за даље споразуме са представницима запослених у неким
јурисдикцијама и да заштитимо јавни интерес.
По вашим упутствима и уз вашу сагласност.
У сврхе научног истраживања.
У друге легитимне пословне сврхе. Такође се можемо ослонити на
наш легитимни интерес за побољшање пословних и маркетиншких
пракси. Ово укључује али није ограничено на поштовање закона,
истраживање и анализу, комбиновање података, клиничке студије,
процену дијагнозе, лечење кућних љубимаца и друге горе описане
сврхе. Када се ослањамо на наш легитимни интерес, извршићемо
процену легитимног интереса како бисмо обезбедили да смо
размотрили и уравнотежили сваки потенцијални утицај на ваша права
према важећим законима о заштити података пре него што извршимо
било какву обраду података. Нећемо користити ваше Личне податке
за активности у којима су наши интереси надјачани због утицаја на
вас, осим ако имамо ваш пристанак или ако смо на то обавезани
законом или нам је законом то дозвољено.

Како делимо и откривамо ваше Личне податке?
Можемо да поделимо или откријемо ваше Личне податке у складу са овим
Обавештењем о приватности у следећим случајевима.
•
•

•

•
•

•

•

•

У оквиру Mars компаније и Mars породице компанија. На пример,
да комбинујемо Личне податке прикупљене о вама.
Са продавцима или агентима. Можемо да поделимо ваше Личне
податке са компанијама које смо ангажовали да нам пружају услуге.
Када делимо Личне податке са компанијама које нам пружају услуге,
њима није дозвољено да их користе у било коју другу сврху. Морају
да чувају ваше Личне податке поверљивим осим ако пристанете на
супротно.
Онда када ваши Лични подаци могу да се пренесу заједно са
другом пословном имовином. У том случају, Лични подаци се
такође могу делити током било ког процеса процене, у складу са
захтевима поверљивости и забране откривања.
Онда када смо примили вашу инструкцију или сагласност за
откривање ваших Личних података.
Да бисмо поступили у складу са законом или за потребе учешћа
у правним поступцима или поступања по правним захтевима,
укључујући оне од органа извршне власти и државних агенција.
Да бисмо испитали жалбе потрошача или могуће повреде закона,
да бисмо заштитили интегритет веб сајта, да бисмо испунили
ваше захтеве или за потребе сарадње у било којој правној
истрази.
Да бисмо заштитили права или имовину Mars породице
компанија или наших купаца, укључујући извршавање одредаба
које регулишу ваше коришћење услуга.
Како бисмо могли да будемо савесни у погледу тога да је
приступ или откривање неопходно за заштиту здравља и/или
безбедности лица са којима сарађујемо, купаца, јавности и
кућних љубимаца.

•

За подршку других легитимних пословних циљева. Ово укључује
али није ограничено на правно усаглашавање, даље клиничке
студије, евалуацију дијагнозе и лечење кућних љубимаца.

Молимо вас да имате на уму да Локације могу да укључују линкове или да
упућују на веб сајтове трећих страна чије се праксе приватности можда
разликују од наших. Ако поделите Личне податке на било којем од тих веб
сајтова, на ваше информације се примењују њихове политике приватности.
Саветујемо вам да прегледате политику приватности сваког веб сајта који
посетите.
Имајте на уму да можемо да продамо анонимизоване податке трећим
странама и можемо да делимо анонимизоване или информације које не
идентификују лица као што је описано изнад. Можемо да комбинујемо
анонимизоване или информације које не идентификују лице са другим
анонимизованим или информацијама које не идентификкују лице из других
извора. Такође можемо да поделимо агрегатне или анонимизоване
информације са трећим лицима, укључујући на пример саветнике,
преносиоце огласних порука и инвеститоре, за општу анализу пословања.
На пример, можемо да обавестимо наше преносиоце огласних порука о
броју посетилаца на нашем веб сајту и најпопуларнијим функцијама или
услугама.
Пријављивање за посао у компанији Mars
Када се пријавите за посао у компанији Mars, обрађиваћемо ваше Личне
податке као што је овде описано, у складу са примењивим законима о
заштити података. Mars поштује вашу приватност и третираће ваше Личне
податке кандидата за посао као поверљиве. Користићемо и делићемо ваше
Личне податке као што је описано у овој Изјави о приватности и као што је
описано испод будући да се односи на вас као кандидата за посао.
Лични подаци које прикупљамо о вама као кандидату за посао

Када се пријавите за посао у компанији Mars, тражимо од вас да дате
Личне податке ради евалуације ваше пријаве. Такође, можете да
изаберете да доставите додатне Личне податке (на пример,
информације о хобијима и друштвеним преференцијама). Све
информације се достављају на добровољној основи и ви бирате које
Личне податке желите да доставите. Имајте на уму, ако изаберете да
не пружите тражене Личне податке, наша могућност да вас узмемо у
обзир за посао може да буде ограничена.
Информације од трећих страна
Такође, можемо од вас добити информације из јавних извора или од
трећих страна. На пример, за потврду информација у вашој пријави
или како бисмо спровели провере информација (енг. background
screenings) преко трећих страна, ако је то дозвољено примењивим
правом. Ако желите, можете да нам доставите Личне податке на
сајтовима трећих страна као што је LinkedIn, ако је то примењиво на
вашем тржишту. Ако изаберете да овластите Mars да приступи овим
Личним подацима, пристајете на то да Mars може да прикупи, чува и
користи ове информације у складу са овом Изјавом о приватности.

Како Mars користи ваше Личне податке као кандидата за посао
Mars ће користити ваше Личне податке да обради вашу пријаву,
укључујући и у сврхе испод.
• Регрутовање, евалуација и избор кандидата за посао
• Опште управљање људским ресурсима и менаџмент
• Спровођење анкета о задовољству (на пример, за управљање
и побољшање процеса регрутовања)
• Провера ваших референци за посао, спровођење провере
информација (енг. background checks) и повезаних процена
• Поштовање правних и захтева компаније (на пример, за
надгледање разноликости)
• Комуницирање са Вама у вези са Вашом пријавом и
интересовањем за компанију Mars

•

Будуће пословне могућности ако дозволите коришћење у ту
сврху

Профилисање и аутоматизовано доношење одлука
Mars такође може да обрађује ваше Личне податке за анализу
података и статистичку анализу. Ради поштовања правних захтева
или због легитимних интереса Mars компаније, можемо да
спроведемо анализу регрутовања на глобалном нивоу и контролу
разноликости, уз вашу сагласност и где је то дозвољено примењивим
правом. Имате право да се одлука о вама не доноси искључиво на
основу аутоматизоване обраде, укључујући профилисање, ако та
одлука производи правна дејства на вас или значајно утиче на вас.
Mars не доноси, као део процеса регрутовања, искључиво
аутоматизоване одлуке о кандидатима.
Са ким ће Mars поделити ваше Личне податке као кандидата за
посао?
Ваши Лични подаци ће се делити између Mars ентитета у оквиру
породице Mars и само са оним Mars associates (сарадницима) којима
је то заиста потребно да би се извршили њихови задаци и обавезе,
као и са трећим странама са легитимним пословним потребама.
Треће стране које су специфичне за кандидате за посао укључују
агенције за регрутацију, консултанте, пружаоце услуге провере
информација (енг. background service providers) и адвокате. Ови
пружаоци услуга могу да се промене у зависности од Mars ентитета
који вас запошљава и могу да се временом промене. Ми увек
настојимо да обезбедимо да треће стране рукују Личним подацима
на начин који одговара овој Изјави о приватности и у складу са
примењивим правом.

Како комуницирамо са Вама

Ако више не желите да користимо ваше контакт податке да промовишемо
производе или услуге компаније Mars или трећих страна, молимо вас да нас
контактирате користећи горе поменуте контакт податке.
Ако вам пошаљемо промотивну е-пошту, такође можете да се одјавите на
дну е-поште да бисте изабрали да не примате будућу промотивну е-пошту.
У неким случајевима, можемо да затражимо вашу сагласност пре него што
пошаљемо промотивну е-пошту. Тако што одбијате да дате сагласност,
нећете примити одређену е-пошту од нас.
Чак и ако изаберете да не примате промотивну е-пошту, можда ћете још
увек примати е-пошту која олакшава, завршава или потврђује комерцијалну
трансакцију на коју сте већ пристали са нама. Ово укључује комуникације о
здрављу вашег кућног љубимца, подсетнике за састанке, попуњавање ваше
регистрације, исправку корисничких података, захтеве за поновно
подешавање лозинке, потврде о трансакцији, обавештења о слању и друге
комуникације које су важне за ваше трансакције са нама.
Такође можемо да вам понудимо текстуалне/SMS поруке. У неким
случајевима, можемо да од вас тражимо да се одлучите да примате
текстуалне поруке од нас. Било када, можете да одлучите да више не
примате одређене текстуалне поруке од нас (осим подсетника за састанке у
виду текстуалне поруке) тако што ћете послати STOP као одговор на било
коју текстуалну поруку.
Осим ако је изричито напоменуто, све услуге текстуалних порука нуде вам
се бесплатно. Цена порука, података и друге накнаде могу бити примењиве.
Одговарате за било који трошак на мобилном телефону до којег дође
(коришћење, претплата, итд.) као резултат коришћења наших производа
или услуга. Молимо вас да проверите тарифник вашег оператора мобилних
услуга о тарифнику како бисте знали накнаде за слање и примање
текстуалних порука.

Деца
Шта је са приватношћу деце?
Већина наших веб сајтова су дизајнирани и намењени одраслима. Онда
када је неки од наших веб сајтова намењен за млађу публику, добијамо
пристанак од родитеља или старатеља у складу са локалним правом.
За више информација, прочитајте Mars кодекс оглашавања. Ако сазнате да
је дете, противно овој политици, регистровало е-пошту за билтене или на
други начин доставило своје Податке о личности, молимо Вас да то
пријавите нама користећи контакт податке достављене на врху ове Изјаве.
Ако сазнамо да је малолетни корисник доставио Податке о личности без
дозволе родитеља, угасићемо тај налог и избрисати све Податке о личности
достављене од стране тог корисника до нивоа до ког је то могуће.
Оглашавање и колачићи
Која је наша политика у вези са оглашавањем на мрежи на основу
интересовања?
Молимо Вас да погледате наше напомене о Изборима огласних порука и
Колачићима за детаљне информације о нашим праксама у вези са
оглашавањем на мрежи базираним на интересовањима и коришћењу
колачића.
Додатне информације од помоћи
Шта још треба да знате?
Где се чувају и обрађују Ваши подаци?

Подаци о личности које прикупљамо или примамо могу да се чувају и
обрађују у Сједињеним Америчким Државама или било којој другој земљи
где ми или наши пружаоци услуга имамо објекте.
Сервери и базе података који чувају Податке о личности могу да се налазе
изван државе из које сте приступили овом веб сајту и у држави која нема
исте законе који регулишу приватност као Ваша држава пребивалишта.
Подаци о личности које нам достављате могу да се пошаљу у иностранство
у складу са правним захтевима. Прикупићемо, обрадити и користити
Податке о личности само у складу са овом Изјавом о приватности.
Колико дуго чувамо Ваше Податке о личности?
Задржавамо и чувамо Ваше Податке о личности само док имамо легитиман
пословни циљ и у складу са нашим политикама о задржавању података.
А шта је са Подацима о личности који су јавно доступни (као што су собе за
ћаскање, форуми или други интерактивни форуми)?
Можемо да понудимо собе за ћаскање, форуме за поруке или за
обавештења или интерактиван простор где ће посетиоци објављивати
коментаре или информације. Ако постоји соба за ћаскање, форум за
обавештења или поруке, могућности за друштвене мреже или други
интерактивни простор, обавезно проверите постављена правила. Мораћете
да поштујете постављена правила, као и Услове коришћења нашег Сајта.
Правила за учествовање/коришћење могу да наведу године или друга
ограничења, као што је објављивање погрдног, увредљивог или садржаја
који подстиче мржњу. Све што објавите на мрежи је јавна информација. Не
одговарамо ни за шта што добровољно објавите на мрежи. Корисници би
требало да обрате пажњу када откривају Податке о личности на мрежи.
Пренос

Можемо да делимо или пренесемо Ваше Податке о личности у току било ког
процеса директне или индиректне реорганизације, укључујући, али не
ограничавајући се на спајања, припајања, отуђења имовине, стечај и
продају целокупне или дела наше имовине. Ваши Подаци о личности се
могу делити након завршетка такве трансакције и/или током обраде
процене која претходи преносу (подложно захтевима поверљивости). У
случају преноса, на Ваше Податке о личности ће наставити да се примењује
ова Изјава о приватности или политика која, у најмању руку, штити Вашу
приватност у једнаком степену као и ова Изјава о приватности, осим ако
другачије не пристанете.
Како чувамо Ваше Податке о личности?
Одржавамо (и тражимо од наших пружалаца услуга да одржавају)
одговарајуће организационе и техничке мере за заштиту безбедности
Ваших Података о личности. Ако имате питања о безбедносним мерама
које користимо, можете нас контактирати користећи контакт податке
наведене на врху ове Изјаве о приватности.
Препоручујемо да предузмете додатне мере да заштитите своје Податке о
личности. На пример, инсталирајте најновији анти-вирус софтвер, затворите
све претраживаче пре коришћења, чувајте поверљивим сва корисничка
имена и лозинке за приступање и редовно ажурирајте софтвер и апликације
да бисте се постарали да имате најновије безбедносне функције.
Међународни пренос Података о личности
Ако изаберете да нам пружите Податке о личности, можемо да пренесемо
те Податке о личности повезаним или зависним друштвима или трећим
странама, у складу са локалним законом. Такође, можемо да пренесемо
Ваше Податке о личности преко граница, из Ваше државе или јурисдикције
у друге државе или јурисдикције у складу са правним захтевима. Mars
углавном користи стандардне уговорне клаузуле Комисије Европске Уније
за преносе података из Европске Уније, држава Европског економског

простора, Велике Британије и Швајцарске у земље ван Европског
економског простора (укључујући Велику Британију). За преносе између
других јурисдикција, Mars може да се ослони на друге правне механизме за
међународни пренос, који одговарају примењивим законима.

Закони и права која могу да важе за Вас
У зависности од Вашег пребивалишта, права која су Вам доступна могу да
се разликују на неки начин. Mars ће одговорити на било које захтеве у вези
права у складу са локалним правним прописима.
Ако желите да поднесете захтев у вези са било којим од права наведених у
наставку, молимо Вас контактирајте нас користећи горе наведене контакт
податке.
Право на приступ
Можда имате право да добијете потврду о томе да ли се или не Ваши
Подаци о личности обрађују или не. Ако је тако, имате право на приступ
Подацима о личности и другим информацијама, као што су сврха, врсте
Података о личности, примаоци (или категорије прималаца) којима су
Подаци о личности откривени или ће бити откривени, а за одређене
примаоце у трећим државама или међународним организацијама, где је то
могуће, предвиђен период током којег ће се Подаци о личности чувати или,
ако је могуће, критеријум који се користи да би се одредио тај период, Ваша
права, итд.
Тамо где је то могуће и дозвољено законом, понудићемо копију Података о
личности које обрађујемо. За било које даље копије, можемо да наплатимо
разумну накнаду на основу административних трошкова. Ако извршите
захтев електронским путем, и осим ако то није другачије захтевано,
информације ће се пружити у електронској форми.

Право на исправку
Можда имате право да исправите или допуните Ваше Податке о личности
ако су нетачни или непотпуни.
Право на брисање ('право на заборав')
Можда имате право на брисање својих Података о личности под неким
условима. На пример, као у наставку.
•
•
•
•
•

Ваши Подаци о личности нису више неопходни за сврху због које су
обрађивани
Опозивате пристанак на којем се заснива обрада, а ми немамо други
правни основ за обраду
Имате приговор на обраду и не постоји претежан легитимни интерес
за обраду
Ваши Подаци о личности су незаконски обрађени
Ваши Подаци о личности морају да се обришу у складу са правним
обавезама које се примењују на нас

Ово право неће важити у случају када је обрада неопходна у следеће сврхе.
•
•
•
•
•
•

За остваривање права слободе изражавања и информација
За усаглашавање са правним обавезама које захтевају законску
обраду а које се примењују на нас
За извршавање задатака који се извршавају у јавном интересу
Из разлога јавног интереса у области јавног здравља
За постизање циљева у јавном интересу, циљева научног или
историјског истраживања или статистичких циљева
За успостављање, коришћење или заштиту наших правних захтева

Право на ограничење обраде
Можда имате право да ограничите обраду из доњих разлога.

•

•
•

•

Доводите у питање тачност Ваших Података о личности, током
периода који нам омогућава да проверимо тачност Података о
личности
Обрада је незаконита и Ви се противите брисању Података о
личности и тражите ограничење њихове употребе
Више нам нису потребни Подаци о личности зарад обраде, али се
траже од Вас за успостављање, коришћење и заштиту правних
захтева
Остварили сте право да на приговор на обраду чекајући
верификацију о томе да ли наши интереси претежу Ваша основна
права и слободе

Право на преносивост података
Можда имате право да примате Податке о личности које сте нам дали, у
формату који је структурисан, уобичајено коришћен и електронски читљив.
Имате право да пошаљете те Податке о личности другом руковаоцу, ако је
обрада базирана на пристанку у складу са или у вези уговора и изврашава
се аутоматски.
Право на приговор
Можда имате право на приговор, на основу Ваше одређене ситуације,
на обраду Ваших Података о личности која се заснива на нашим
легитимним сврхама. Конкретно, можете имати право на приговор због
тога што се Ваши Подаци о личности комбинују широм Mars породице
компанија на основу нашег легитимног интереса. Престаћемо да
обрађујемо Податке о личности осим ако над нашим легитимним
интересом не претежу интереса, права или слободе лица на која се
подаци односе или за успостављање, коришћење или заштиту
правних захтева. Ако су Подаци о личности обрађени у сврху
директног оглашавања, укључујући профилисање, можете да уложите
приговор било када.

Аутоматизовано доношење појединачних одлука, укључујући
профилисање
Можете да имате право да не будете под утицајем доношења одлука само
на основу аутоматизоване обраде, укључујући профилисање, осим под
одређеним изузецима према локалним законима.
Право да опозовете пристанак
Тамо где је обрада Података о личности заснована на Вашем пристанку,
можда имате право да опозовете пристанак било када, без утицаја на
законитост обраде на основу пристанка пре опозива.
Право на анонимност
Можда такође имате право да затражите анонимност. Ово значи да Ваши
Подаци о личности неће бити прикупљени или обрађени. Ако изаберете да
користите ово право, можда нећемо моћи да Вам доставимо захтевану робу
или услуге.
Право на притужбу надлежном органу
Можда имате право да поднесете притужбу надлежном органу.
Право на одустанак од продаје Ваших Података о личности
Право да „одустану" од продаје својих Података о личности трећим
странама (или, за потрошаче који имају мање од 16 година, право да се
њихови Подаци о личности не продају без њиховог или пристанка њихових
родитеља). Да бисте остварили ово право, можете да поднесете захтев
користећи горе наведени образац и/или линк „Немојте да продајете моје
личне податке“ изнад.
Право на недискриминацију

Можда имате право на недескриминацију, на пријем једнаких услуга и цена
пословања, чак и након остваривања својих права.
Захтев за откривање
Право државе Калифорније дозвољава лицима са пребивалиштем у
Калифорнији да затраже одређене информације у вези са нашим
откривањем Података о личности трећим странама у сврху директног
оглашавања. Да бисте упутили такав захтев, молимо Вас ставите „Захтев за
откривање“ у делу „Захтевај детаље“ свог захтева на обрасцу изнад или у
наслову, ако је послат е-поштом .
Имајте на уму да постоје ограничења у погледу броја пута колико можете
остварити нека од ових права. Можете да одредите овлашћеног заступника
да начини захтев у Ваше име. Заступник мора да пружи доказ о Вашем
овлашћењу. Можемо да одбијемо захтев од заступника који не поднесе
доказ да је овлашћен од Вас да предузима радње у Ваше име.
Можда ћемо морати да верификујемо Ваш захтев пре него што поступимо
по њему. На пример, можемо да од Вас тражимо да потврдите податке које
већ имамо о Вама. Користићемо само Податке о личности који су
достављени како бисмо утврдили идентитет или овлашћења оног ко
подноси захтев.
Финансијски подстицаји
С времена на време можемо понудити различите финансијске подстицаје.
Услови финансијских подстицаја биће наведени у тренутку када се
пријавите за финансијски подстицај. Можете се повући из било ког од
финансијских подстицаја. Приликом обрачунавања ових понуда узимамо у
обзир трошкове везане за понуду и вредност Ваших података.
Како одговарамо на захтеве против праћења корисника

Улажемо све напоре да предузмемо подешавања прегледача који захтевају
да не пратимо Ваше податке о личности, у складу са техничким
ограничењима; можда нећемо моћи да одговоримо на сва корисничка
подешавања или сигнале.
Промене
Промене у овој Изјави о приватности
Користимо Ваше Податке о личности само на начин описан у овој Изјави о
приватности. Ако одлучимо да користимо Ваше Податке о личности на
начин који се разликује од оног који је наведен у време када су прикупљени,
добићете обавештење. У случају несагласности између енглеске верзије
Изјаве о приватности и преведене верзије, енглеска верзија ће
превладати.

