NAŠA IZJAVA O ZASEBNOSTI
Zadnjič posodobljeno: 1 november 2021
Pregled
Mars je že več kot 100 let ponosno v družinski lasti. Skozi generacije nam dar
razmišljanja daje ravno ta neodvisnost in ne razmišljamo zgolj za četrtletje, zato
lahko vlagamo v dolgoročno prihodnost našega podjetja, naših ljudi, naših
potrošnikov in planeta. Vse to pa počnemo v skladu z našimi trajnimi načeli.
Verjamemo, da se svet, ki si ga želimo jutri, začne s tem, kako poslujemo danes.
Naša načela zasebnosti podatkov:
1. Cenimo in spoštujemo osebne podatke, ki so nam zaupani.
2. Prizadevamo si biti transparentni in odgovorni glede tega, kako ravnamo z
osebnimi podatki v naši oskrbi, pri čemer nas vodi naših pet načel in zakon.
3. Upoštevamo in spoštujemo pravice zasebnosti, ki so zagotovljene našim
potrošnikom, strankam in kandidatom za delovno mesto.
4. Prizadevamo si za nenehno izboljševanje naših praks zasebnosti in
varnosti.
Ta izjava o zasebnosti vam zagotavlja informacije o tem, kako zbiramo,
uporabljamo in delimo osebne podatke pri Mars, Incorporated in njegovi družini
podjetij, ki vključuje hčerinske družbe in podružnice (skupaj " Mars", "mi", "nas" ali
"naše"), prek naših spletnih mest, mobilnih aplikacij ali drugih spletnih mest, ki
prikazujejo to izjavo o zasebnosti podatkov (skupaj "spletna mesta"). Ta izjava o
zasebnosti bo veljala tudi za podatke, ki jih bomo od vas zbrali osebno in v kateri
koli od naših maloprodajnih trgovin, diagnostičnih, slikovnih in/ali veterinarskih
bolnišnic in institucij za hišne ljubljenčke (tudi "spletna mesta") in ko se prijavite na
delovno mesto pri družbi Mars.
Stik z nami
Zavezani smo k sodelovanju z vami, da bomo pravočasno odgovorili na vsa vaša
vprašanja in pomisleke.
Če imate za nas splošno vprašanje, se želite obrniti na globalno ekipo za
zasebnost in/ali pooblaščenca za varstvo podatkov pri družbi Mars, kliknite tukaj.
Če imate zahtevo glede svojih podatkov in želite uveljavljati svoje pravice v

skladu z veljavno zakonodajo, kliknite tukaj. Če ste prebivalec Kalifornije in želite
uveljavljati svojo pravico do zahteve, da vaših osebnih podatkov ne prodajamo,
kliknite tukaj. Zahtevo lahko vložite tudi tako, da pokličete na 1-844-316-5985 ali
se obrnete na specifično družbo Mars, s katerim ste povezani, vključno z:
•
•
•

Banfield Pet Hospital: s klikom tukaj ali s klicem na 888-899-7071
BluePearl Specialty + Emergency Pet Hospital: s klikom tukaj ali s klicem
na 855-900-8444
VCA Animal Hospitals: s klikom tukaj ali s klicem na 1-844-276-5786.

Če želite natisniti to izjavo o zasebnosti, kliknite tukaj.
Za kaj velja ta izjava o zasebnosti?
Ta izjava o zasebnosti velja za osebne podatke, ki jih zbira ali obdeluje Mars,
Incorporated in njegova družina podjetij. Izjava o zasebnosti velja, če osebne
podatke zbiramo osebno, prek naših spletnih mest, mobilnih aplikacij, e-pošte,
veterinarskih bolnišnic, družbenih medijev in drugih spletnih mest, ki prikazujejo
to izjavo o zasebnosti ("spletna mesta"). Vaši osebni podatki vključujejo
informacije ali kombinacijo informacij, ki bi jih lahko neposredno ali posredno
uporabili za vašo identifikacijo ("osebni podatki"). To vključuje identifikatorje, kot
so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator ali dejavniki
o fizični, fiziološki, genetski, duševni, ekonomski, kulturni ali družbeni identiteti.
Upoštevajte, da se definicija osebnih podatkov lahko razlikuje glede na regijo. Če
zbiramo informacije, ki se v vaši regiji štejejo za osebne podatke, jih bomo kot
take obravnavali v skladu s to izjavo o zasebnosti in veljavno lokalno zakonodajo.
Prosimo, da natančno preberete to izjavo o zasebnosti, da boste razumeli naše
politike in prakse glede vaših osebnih podatkov. Ta izjava o zasebnosti se lahko
občasno spremeni. O bistvenih spremembah vas bomo obvestili z objavo
obvestila na naši domači spletni strani, kjer bo vidna za razumno časovno
obdobje, in spremembo datuma pri "Zadnjič posodobljeno". Redno preverjajte
posodobitve.

Upoštevamo nacionalne zakone o varstvu podatkov ter sodelujemo z organi za
varstvo podatkov.
Če spadate pod jurisdikcijo, ki priznava koncept »upravljavca podatkov« ali
podobno, je upravljavec podatkov:
Mars, Incorporated preko: glavnega uradnika za varstvo podatkov in vodjo službe
za varstvo zasebnosti
Dundee Road
Slough, Berkshire SL1 4LG
Kontakt: Chief.Privacy.Officer@effem.com ali privacy@effem.com
Katere kategorije osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo?
Lahko zbiramo ali obdelujemo različne kategorije osebnih podatkov. Naslednjim
kategorijam osebnih podatkov sledijo informacije o njihovem viru(-ih), namenu(ih) in razkritju(-ih).
•

•

Identifikatorji. Identifikatorje dobimo neposredno od vas ali tretjih oseb,
kot so posredniki podatkov ali platforme družbenih medijev. Identifikatorji
so informacije, kot so vaše ime ali kontaktni podatki. Te uporabljamo za
zagotavljanje in izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih zahtevate; za
registracijo, tekmovanja in promocije; za komunikacijo z vami za namene
posredovanja informacij; za zagotavljanje prilagojene vsebine, informacij
in pošiljanje brošur, kuponov, vzorcev, ponudb in drugih informacij o naših
izdelkih ali naši družini podjetij; ko po pogodbi opravljamo svoje
obveznosti do vas; za obdelavo osebnih podatkov, potrebnih za oceno in
sprejem strank ali prodajalcev; za zagotavljanje relevantnega oglaševanja;
in/ali za raziskave. Za poslovne namene se delijo znotraj družine družb
Mars in s ponudniki storitev.
Kategorije osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah strank. Te
dobimo neposredno od vas. Te uporabljamo za zagotavljanje in
izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih zahtevate; za zagotavljanje
prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje brošur, kuponov, vzorcev,

•

•

•

ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali naši družini podjetij; ko po
pogodbi opravljamo svoje obveznosti do vas; in/ali za obdelavo osebnih
podatkov, potrebnih za oceno in sprejem strank ali prodajalcev. Za
poslovne namene se delijo znotraj družine družb Mars in s ponudniki
storitev.
Občutljivi osebni podatki, vključno z zaščitenimi klasifikacijskimi
značilnostmi, geolokacijo in natančnimi informacijami o geolokaciji.
Zaščitene klasifikacijske značilnosti in natančne geolokacijske informacije
dobimo neposredno od vas ali tretjih oseb, kot so posredniki podatkov ali
platforme družbenih medijev. Geolokacijske podatke pridobivamo tudi
neposredno od vas, posredno od vas (npr. če dovolite lokacijske storitve)
in/ali od tretjih oseb, kot so platforme družbenih medijev. Te lahko
uporabimo za zagotavljanje in izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih
zahtevate; za registracijo, tekmovanja in promocije; za zagotavljanje
prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje brošur, kuponov, vzorcev,
ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali naši družini podjetij; ko po
pogodbi opravljamo svoje obveznosti do vas; za obdelavo osebnih
podatkov, potrebnih za oceno in sprejem strank ali prodajalcev; in/ali za
zagotavljanje ustreznega oglaševanja. Za poslovne namene se delijo
znotraj družine družb Mars in s ponudniki storitev.
Komercialne informacije. Te dobimo neposredno od vas, ko kupite blago
in storitve na kateri koli od naših maloprodajnih lokacij, vključno z našimi
veterinarskimi bolnišnicami ali na spletu. Komercialne informacije
uporabljamo za zagotavljanje in izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki
jih zahtevate; za zagotavljanje prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje
brošur, kuponov, vzorcev, ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali
naši družini podjetij; in/ali za zagotavljanje ustreznega oglaševanja. Za
poslovne namene se delijo znotraj družine družb Mars in s ponudniki
storitev.
Internet in druga podobna omrežna dejavnost. Te dobimo neposredno
od vas (npr. od spremljanja vaših dejanj na naših spletnih mestih) ali od
tretjih oseb, kot so ponudniki analitike podatkov. Te uporabljamo za
zagotavljanje prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje brošur, kuponov,
vzorcev, ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali naši družini

•

•

podjetij; in/ali za zagotavljanje ustreznega oglaševanja. Za poslovne
namene se delijo znotraj družine družb Mars in s ponudniki storitev.
Poklicne ali zaposlitvene informacije. Informacije, povezane s poklicem
ali zaposlitvijo pridobivamo neposredno od vas ali tretjih oseb (npr.
ponudnik preverjanja preteklosti). Te uporabljamo za obdelavo prijav na
delovno mesto in ko po pogodbi opravljamo svoje obveznosti do vas. Za
poslovne namene se delijo znotraj družine družb Mars in s ponudniki
storitev.
Sklepi iz drugih osebnih podatkov. Te sklepe prejemamo posredno od
vas (npr. od opazovanja vaših dejanj na naših spletnih mestih) ali od tretjih
oseb, kot je ponudnik analitike podatkov. Te uporabljamo za zagotavljanje
in izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih zahtevate; za zagotavljanje
prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje brošur, kuponov, vzorcev,
ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali naši družini družb; in/ali za
zagotavljanje ustreznega oglaševanja. Za poslovne namene se delijo
znotraj družine družb Mars in s ponudniki storitev.

Podatke lahko zbiramo iz različnih virov, vključno s seznami stikov,
demografskimi podatki, prvotno zbranimi od drugih družb družine Mars, in
osebnimi podatki, zakonito pridobljenimi od drugih tretjih oseb, ki jih lahko
združimo z drugimi informacijami, ki jih zbiramo za spodaj opisane namene.
Zbiramo naslednje posebne dele osebnih podatkov:
•

•

•

Osebni kontaktni podatki. Ti vključujejo informacije, kot so imena,
naslovi, telefonske številke ali e-poštni naslovi. Na primer, ko navedete
kontaktne podatke med spletno registracijo, pri poslovanju z nami ali pri
zagotavljanju storitev za nas. Nekatera spletna mesta vam omogočajo, da
določite uporabniško ime in geslo za nastavitev računa.
Informacije o vaših transakcijah z nami. Na primer, vaša zgodovina
nakupov, podatki za račun in dostavo ter drugi podatki o vaši uporabi
naših izdelkov ali storitev.
Informacije o plačilu. Te vključujejo podatke o vaši kreditni ali debetni
kartici, spletnem plačilnem računu ali drugih plačilnih možnostih.

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Edinstvene informacije o strankah in komercialne informacije. Na
primer uporabniška imena in druge poverilnice za prijavo.
Informacije, ki kažejo na vaše zanimanje za delovno mesto. Na
primer, vaše želje, delovna zgodovina in informacije, ki jih zagotovite ob
prijavi na delovno mesto.
Demografske informacije. Na primer podatki, kot so starost, spol, hobi
ali dejavnosti, okus ali želje.
Občutljive informacije. Na primer, ko se prijavite na delovno mesto pri
nas, lahko zberemo določene podatke, kjer to dovoljuje in/ali zahteva
zakon in/ali jih zagotovite prostovoljno.
Podatki za pogodbe s strankami ali prodajalci. Ti vključujejo oceno in
sprejem stranke ali prodajalca. Na primer, zbiramo kreditni status ali
informacije, ki so javno dostopne na seznamu sankcij ali črnem seznamu.
Informacije, zbrane z naših spletnih mest in strani družbenih
medijev. Te vključujejo podatke, zbrane, ko komunicirate z nami. Na
primer komentarji, fotografije ali druge informacije, ki jih objavite prek
spletnih dnevnikov, oglasnih desk ali družbenih omrežij.
Informacije o napravi. Na primer naslov internetnega protokola (IP),
identifikator naprave, operacijski sistem naprave, vrsta brskalnika, spletna
mesta, ki ste jih obiskali pred ali po obisku našega spletnega mesta,
ogledane strani in dejavnosti na našem spletnem mestu ter interakcija z
oglasi.
Storitve in oglaševalski partnerji tretjih oseb lahko informacije
zbirajo tudi samodejno.
Druge informacije, ki smo jih zbrali od vas z vašim soglasjem.

Informacije, ki jih zbiramo o vašem hišnem ljubljenčku – kot so vrsta,
pasma, datum rojstva ali zgodovina zdravljenja – se ne štejejo za osebne
podatke.
Zakaj zbiramo in kako uporabljamo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke lahko uporabimo za različne zakonite namene, vključno z
naslednjim:

•

•

•

•

•

•

Zagotavljanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih zahtevate. Osebne
podatke, ki jih zbiramo, lahko uporabimo za izpolnjevanje vaših zahtev in
omogočanje uporabe naših funkcij, izdelkov in storitev. To vključuje
obdelavo plačil za nakupe, naročnine ali prodajo ter prepoznavanje ali
zaščito pred možnimi goljufivimi transakcijami.
Registracija, tekmovanja in promocije. Vaše osebne podatke lahko
uporabimo za prijavo na nagradne igre, če se odločite za sodelovanje, da
vas obvestimo o rezultatih in da vas registriramo za določene funkcije,
izdelke in storitve v skladu z vašimi trženjskimi preferencami.
Komunikacija z vami in zagotavljanje informacij. Vaše osebne podatke
lahko uporabimo za komunikacijo z vami, za odgovarjanje na vaša
vprašanja ali komentarje ali za obveščanje o posodobitvah in novostih. In
če ste izrazili zanimanje za delo pri družbi Mars, za obveščanje o prostih
delovnih mestih.
Zagotavljanje prilagojene vsebine, informacij in pošiljanje brošur,
kuponov, vzorcev, ponudb in drugih informacij o naših izdelkih ali
naši družini družb. Kadar to zahteva zakon, prosimo obiskovalce, ki
posredujejo svoj e-poštni naslov, da nam sporočijo, ali bi želeli več
informacij ali posodobitev od nas, kot so informacije o izdelkih in storitvah,
ki so na voljo v naši družini podjetij. Obiskovalcem ponujamo tudi možnost
"odjave", če ne želijo več prejemati informacij od nas. Včasih boste morda
pozvani, da se "odjavite", preden stopimo v stik z vami na določene
načine ali preden postanejo določene storitve na voljo.
Opravljanje obveznosti iz pogodbe, sklenjene z vami. Vaše osebne
podatke lahko po potrebi uporabimo, ko delate kot ponudnik storitev ali se
prijavite na delovno mesto pri nas. Če ste potrošnik ali uporabnik naših
storitev, bomo vaše osebne podatke uporabili za izpolnjevanje naših
obveznosti iz pogodbe, sklenjene z vami.
Za oceno in sprejemanje strank ali prodajalcev. To vključuje
preverjanje identitete in kreditnega statusa nekaterih strank ali
prodajalcev, izvajanje preverjanja marljivosti in preverjanje javno
dostopnih vladnih in/ali sankcijskih seznamov ter drugih podatkovnih virov
tretjih oseb, uporabo in sodelovanje v registrih incidentov in medresorskih
sistemih obveščanja družbe Mars in/ali storitve preverjanja tretjih oseb.

•

•

•

•

•

Zbiranje teh osebnih podatkov lahko vključuje ponudnike kreditnega
preverjanja in druge tretje osebe.
Zagotavljanje ustreznega oglaševanja. Za stik s potencialnimi strankami
lahko kupimo in uporabimo e-poštne sezname za prijavo. Posredovalce
seznamov prosimo, da potrdijo, da so kontaktni podatki na voljo samo za
tiste, ki želijo prejemati ponudbe in informacije po e-pošti. Za oglaševanje
lahko uporabimo tudi demografske informacije in informacije o
preferencah za ciljanje na uporabnike, za katere so najbolj pomembni.
Tako bodo uporabniki videli oglase, ki jih bodo najverjetneje zanimali.
Spoštujemo zahteve za odjavo. Za dodatne informacije o naših
oglaševalskih praksah kliknite tukaj, da si ogledate našo politiko o
spletnem oglaševanju na osnovi zanimanja.
Zagotavljanje drugih ponudb. Včasih vam bomo posredovali ponudbe,
kupone in informacije, vključno s katalogi, ki so na voljo prek pošte. Ko na
primer stranke oddajo spletno naročilo v naših kataloških trgovinah ali se
prek spleta prijavijo za enega od naših katalogov, jih lahko dodamo na
seznam za prejemanje kataloga. Uporabljamo lahko tudi sezname tretjih
oseb ali javnih virov. Z vašim soglasjem si lahko izmenjamo imena in
naslove z drugimi podjetji, ki se lahko za zagotavljanje ponudb obrnejo na
vas preko po pošti. Kadar koli se lahko odjavite.
Izboljšanje funkcij, izdelkov in storitev, ki jih ponujamo prek spletnih
mest. Osebne podatke lahko uporabimo za izboljšanje ponudbe izdelkov,
storitev v družini Mars, pa tudi naših spletnih mest in funkcij.
Združevanje vaših podatkov v družini Mars. Osebne podatke, ki jih
zakonito zbirajo druga podjetja v družini Mars, lahko tudi združimo, da
ustvarimo enoten pogled na naše stranke, za interne raziskave trga in/ali
merjenje učinkovitosti naših kampanj ter na podlagi našega pravnega
interesa. To nam omogoča, da razumemo, kje obstajajo kupci v naših
različnih blagovnih znamkah in poslovnih oddelkih v družini Mars, in nudi
podporo pri izboljšanju naših izdelkov in storitev.
Za nekatere aktivnosti avtomatiziranega odločanja. Osebne podatke,
ki jih zbiramo, lahko uporabimo za spletno oglaševanje in/ali izdelavo
osebnega profila za vas. Podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih zbiramo,
kako jih uporabljamo in kako se lahko odjavite od kakršnega koli

avtomatiziranega odločanja, so opisane v nadaljevanju.
Katere so pravne podlage, na osnovi katerih lahko obdelujemo vaše
osebne podatke?
•

•
•
•

Za zaščito vaših ključnih interesov. Osebne podatke lahko na primer
obdelujemo iz zdravstvenih in varnostnih razlogov, če ste v objektu družbe
Mars ali, za kandidate za delovno mesto, za nadaljnje dogovore s
predstavništvi zaposlenih v nekaterih jurisdikcijah in za zaščito javnega
interesa.
Po vaših navodilih in z vašim soglasjem.
Za znanstvenoraziskovalne namene.
Za druge namene zakonitega poslovanja. Prav tako se lahko zanašamo
tudi na naš zakoniti interes za izboljšanje poslovnih in trženjskih praks. To
vključuje, vendar ni omejeno na pravno skladnost, raziskave in analize,
združevanje podatkov, klinične študije, ocenjevalno diagnozo, zdravljenje
hišnih ljubljenčkov in druge zgoraj opisane namene. Kadar se zanašamo
na naš zakoniti interes, bomo izvedli oceno pravnega interesa, da
zagotovimo, da upoštevamo in uravnotežimo morebitni vpliv na vaše
pravice v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, preden
izvedemo kakršno koli obdelavo podatkov. Vaših osebnih podatkov ne
bomo uporabljali za dejavnosti, pri katerih vpliv na vas prevlada nad
našimi interesi, razen če imamo vaše soglasje ali če to drugače zahteva
ali dovoljuje zakon.

Kako delimo in razkrivamo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke lahko v spodnjih primerih delimo ali razkrijemo za namene,
ki so skladni s tem obvestilom o zasebnosti.
•
•

Znotraj družbe Mars in družine družb Mars. Na primer za združevanje
osebnih podatkov, zbranih o vas.
S prodajalci in zastopniki. Vaše osebne podatke lahko delimo s podjetji,
ki smo jih najeli za zagotavljanje storitev za nas. Ko osebne podatke

•

•
•

•

•
•

•

delimo s podjetji za zagotavljanje storitev za nas, jih ne smejo uporabljati
za noben drug namen. Vaše osebne podatke morajo hraniti kot zaupne,
razen če privolite v drugačen pristop.
Kjer se lahko vaši osebni podatki prenesejo skupaj z drugimi
poslovnimi sredstvi. V tem primeru se osebni podatki lahko delijo tudi
med katerim koli postopkom ocenjevanja, ob upoštevanju zahtev po
zaupnosti in nerazkritju.
Kjer smo prejeli vaša navodila ali soglasje za razkritje vaših osebnih
podatkov.
Ko tako zahteva zakon ali kot odgovor na sodni postopek ali
zakonske zahteve, vključno z zahtevami organov kazenskega pregona in
vladnih organov.
Za preiskovanje pritožb potrošnikov ali morebitnih kršitev zakona, za
zaščito integritete spletnega mesta, za izpolnjevanje vaših zahtev ali
za sodelovanje v morebitnih sodnih preiskavah.
Za zaščito pravic ali lastnine družine družb Mars ali naših strank,
vključno z izvrševanjem določb, ki urejajo vašo uporabo storitev.
Za ukrepanje v dobri veri, da je dostop ali razkritje podatkov nujno za
zaščito zdravja in/ali varnosti naših družabnikov, strank, javnosti in
hišnih ljubljenčkov.
Za podporo drugih namenov zakonitega poslovanja. To vključuje,
vendar ni omejeno na pravno skladnost, nadaljnje klinične študije,
vrednotenje diagnoz in zdravljenje hišnih ljubljenčkov.

Upoštevajte, da lahko spletna mesta vključujejo povezave ali se sklicujejo na
spletna mesta tretjih oseb, katerih prakse zasebnosti se lahko razlikujejo od
naših. Če posredujete osebne podatke kateremu od teh spletnih mest, vaše
podatke urejajo njihove politike zasebnosti. Priporočamo vam, da pregledate
politiko zasebnosti vsakega spletnega mesta, ki ga obiščete.
Anonimizirane podatke lahko prodajamo tretjim osebam in anonimizirane ali
neosebne podatke lahko delimo, kor je opisano zgoraj. Anonimizirane ali
deidentificirane informacije lahko kombiniramo z drugimi anonimiziranimi ali
deidentificiranimi informacijami iz drugih virov. Zbrane in anonimizirane

informacije lahko delimo tudi s tretjimi osebami, vključno na primer s svetovalci,
oglaševalci in vlagatelji, za splošno poslovno analizo. Našim oglaševalcem lahko
na primer zaupamo število obiskovalcev našega spletnega mesta in najbolj
priljubljene funkcije ali storitve.
Prijava na delovno mesto pri družbi Mars
Ko se prijavite za delovno mesto v družini družb Mars, bomo vaše osebne
podatke obdelali, kot je opisano tukaj, v skladu z veljavnimi zakoni o varstvu
podatkov. Mars spoštuje vašo zasebnost in bo vaše osebne podatke obravnaval
kot zaupne podatke potencialnega kandidata. Vaše osebne podatke bomo
uporabljali in delili, kot je opisano v tej izjavi o zasebnosti, in tudi kot je opisano
spodaj, ker se nanašajo na vas kot kandidata za zaposlitev.
Osebni podatki, ki jih zbiramo o vas kot o kandidatu za zaposlitev
Ko se prijavite na delovno mesto pri družbi Mars, vas prosimo, da
navedete osebne podatke za oceno vaše vloge. Lahko se odločite tudi za
posredovanje dodatnih osebnih podatkov (na primer informacije o hobijih
in družbenih preferencah). Vse informacije se posredujejo prostovoljno, vi
pa izberete, katere osebne podatke želite posredovati. Upoštevajte, da če
se odločite, da ne boste posredovali zahtevanih osebnih podatkov, so
lahko naše možnosti, da vas obravnavamo kot potencialnega kandidata
za delovno mesto, omejene.
Informacije tretjih oseb
Podatke o vas lahko pridobimo od javnih virov ali od tretjih oseb. Na
primer, za preverjanje informacij v vaši vlogi ali izvajanje preverjanja
preteklosti prek tretje osebe, kot dovoljuje veljavna zakonodaja. Če se
odločite, nam lahko posredujete osebne podatke na spletnih mestih tretjih
oseb, kot je LinkedIn, če je to mogoče na vašem trgu. Če se odločite, da
Mars pooblastite za dostop do teh osebnih podatkov, se strinjate, da lahko
Mars zbira, shranjuje in uporablja te podatke v skladu s to izjavo o
zasebnosti.

Kako Mars uporablja vaše osebne podatke kot podatke kandidata za
zaposlitev
Mars bo vaše osebne podatke uporabil za obdelavo vaše vloge, tudi za
spodaj navedene namene.
• Zaposlovanje, ocenjevanje in izbor kandidatov za zaposlitev
• Splošno in kadrovsko administracijo in upravljanje
• Izvajanje anket o zadovoljstvu (na primer za upravljanje in
izboljšanje procesa zaposlovanja)
• Preverjanje vaših referenc za zaposlitev, izvajanje preverjanj
preteklosti in povezanih ocenjevanj
• Skladnost z zakonskimi zahtevami in zahtevami podjetja (na primer
za spremljanje raznolikosti)
• Komuniciranje z vami glede vaše prijave in zanimanja za podjetje
Mars
• Prihodnje zaposlitvene možnosti, če takšno uporabo dovolite
Profiliranje in avtomatizirano odločanje
Mars lahko vaše osebne podatke obdeluje tudi za podatkovno in
statistično analizo. Za skladnost spravnimi zahtevami ali zaradi pravnih
interesov družbe Mars lahko uporabimo analizo zaposlovanja na svetovni
ravni in spremljanje raznolikosti, z vašim soglasjem in kjer to dovoljuje
veljavna zakonodaja. Imate pravico, da se o vas ne sprejemajo nobene
odločitve, ki temeljijo izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s
profiliranjem, če ta odločitev povzroči pravne učinke ali pomembno vpliva
na vas. Mars v okviru postopka zaposlovanja ne sprejema izključno
avtomatiziranih odločitev o kandidatih.
S kom bo Mars delil vaše osebne podatke kot podatke o kandidatu za
zaposlitev?
Vaši osebni podatki bodo razkriti med subjekti družbe Mars v družini Mars
in samo s tistimi sodelavci podjetja Mars, ki jih resnično potrebujejo za
opravljanje svojih nalog in dolžnosti, ter tretjim osebam za potrebe
zakonitega poslovanja. Tretje osebe, specifične za kandidate za
zaposlitev, vključujejo agencije za zaposlovanje, svetovalce, ponudnike

osnovnih storitev in odvetnike. Ti ponudniki storitev se lahko spremenijo
glede na subjekt podjetja Mars, ki vas zaposluje, in se lahko sčasoma
spremenijo. Vedno si prizadevamo zagotoviti, da tretje osebe, ki
obravnavajo osebne podatke, to počnejo v skladu s to izjavo o zasebnosti
in v skladu z veljavno zakonodajo.
Kako komuniciramo z vami
Če ne želite več, da uporabljamo vaše kontaktne informacije za promocijo
izdelkov ali storitev družbe Mars ali tretjih oseb, se obrnite na nas z uporabo
zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.
Če vam pošljemo promocijsko e-pošto, se lahko odjavite tudi na dnu e-poštnega
sporočila. V nekaterih primerih lahko zahtevamo vaše soglasje, preden vam
pošljemo promocijska e-poštna sporočila. Če soglasje zavrnete, od nas ne boste
prejemali določenih e-poštnih sporočil.
Tudi če se odločite, da ne boste prejemali promocijskih e-poštnih sporočil, boste
morda še vedno prejemali e-poštna sporočila, ki olajšajo, dokončajo ali potrjujejo
komercialno transakcijo, s katero se te že predhodno strinjali. To vključuje
sporočila o zdravju vašega hišnega ljubljenčka, opomnike o sestankih,
dokončanje vaše registracije, popravke uporabniških podatkov, zahteve za
ponastavitev gesla, potrditve transakcij, obvestila o dostavi in druga sporočila, ki
so bistvena za vaše transakcije z nami.
Lahko vam ponudimo tudi besedilna/SMS sporočila. V nekaterih primerih bomo
morda zahtevali, da se odločite za prejemanje naših besedilnih sporočil. Kadar
koli se lahko odjavite od prejemanja določenih besedilnih sporočil od nas (razen
besedilnih opomnikov za sestanke) tako, da pošljete SMS sporočilo STOP kot
odgovor na katero koli besedilno sporočilo.
Če ni izrecno navedeno, so vse storitve besedilnih sporočil ponujene brezplačno.
Za sporočila, prenos podatkov in druge stroške boste morda morali plačati.

Odgovorni ste za vse nastale stroške mobilnega telefona (poraba, naročnina itd.)
kot posledica uporabe katerega koli našega izdelka ali storitve. Če želite izvedeti
več o stroških pošiljanja in prejemanja besedilnih sporočil, preverite cenik vašega
operaterja mobilne telefonije.
Otroci
Kaj pa zasebnost otrok?
Večina naših spletnih strani je zasnovana in namenjena odraslim. Če je eno od
naših spletnih mest namenjeno mlajšemu občinstvu, dobimo soglasje starša ali
skrbnika v skladu z lokalno zakonodajo.
Za več informacij preberite tržni kodeks družbe Mars. Če izveste, da se je otrok v
nasprotju s to politiko registriral za e-novice ali kako drugače posredoval svoje
osebne podatke, nam to sporočite z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni
na vrhu te politike. Če izvemo, da je mladoletni uporabnik posredoval osebne
podatke brez dovoljenja staršev, bomo ta račun ukinili in izbrisali vse osebne
podatke, ki jih je ta uporabnik posredoval, v kolikor je to izvedljivo.
Oglaševanje in piškotki
Kakšne so naše politike glede spletnega oglaševanja na podlagi
zanimanja?
Za podrobne informacije o naših praksah glede spletnega oglaševanja na osnovi
zanimanja in uporabe piškotkov si oglejte naša obvestila o izbiri oglasov in
piškotkih.
Dodatne koristne informacije
Kaj še morate vedeti?
Kje so shranjeni in kje se obdelujejo vaši podatki?

Osebni podatki, ki jih zberemo ali prejmemo, se lahko shranijo in obdelujejo v
Združenih državah ali kateri koli drugi državi, kjer imamo objekte mi ali naši
ponudniki storitev.
Strežniki in podatkovne baze, v katerih so shranjeni osebni podatki, se lahko
nahajajo zunaj države, iz katere ste dostopali do spletnega mesta, in v državi, ki
nima enakih zakonov o zasebnosti kot vaša država bivanja. Osebni podatki, ki
nam jih posredujete, se lahko pošljejo v tujino v skladu s pravnimi zahtevami.
Osebne podatke bomo zbirali, obdelovali in uporabljali samo v skladu s to izjavo
o zasebnosti.
Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaše osebne podatke zadržimo in hranimo samo toliko časa, dokler imamo
zakonite poslovne namene in v skladu z našimi politikami o hrambi podatkov.
Kaj pa osebni podatki, ki so javno dostopni (na primer v klepetalnicah, oglasnih
deskah ali drugih interaktivnih forumih)?
Ponujamo lahko klepetalnice, oglasne deske ali interaktivna območja, kjer lahko
obiskovalci objavljajo komentarje ali informacije. Če obstaja klepetalnica, glasilo
ali oglasna deska, priložnosti za družbena omrežja ali druga interaktivna
področja, preverite objavljena pravila. Objavljena pravila bodo za vas
zavezujoča, kot tudi naši pogoji uporabe spletnega mesta. Pravila za sodelovanje
lahko določajo starostne in druge omejitve, na primer objavljanje grozilnih,
žaljivih ali neprimernih vsebin. Vse, kar objavite na spletu, je javna informacija.
Nismo odgovorni za vse, kar prostovoljno objavite na spletu. Uporabniki naj bodo
previdni pri razkrivanju osebnih podatkov na spletu.
Prenos
Vaše osebne podatke lahko delimo ali prenašamo med katerim koli postopkom
neposredne ali posredne reorganizacije, vključno z, vendar ne omejeno na,
združitve, prevzeme, dezinvesticije, stečaje in prodajo celotnega ali delnega

premoženja v naši lasti. Vaši osebni podatki se lahko delijo po zaključku takšne
transakcije in/ali med obdelavo ocene, ki čaka na prenos (ob upoštevanju zahtev
po zaupnosti). Če se prenesejo, bodo vaši osebni podatki ostali predmet te izjave
o zasebnosti ali politike, ki vašo zasebnost ščiti v enaki meri kot ta izjava o
zasebnosti, razen če privolite v drugačne prakse.
Kako varujemo vaše osebne podatke?
Vzdržujemo (in zahtevamo od naših ponudnikov storitev, da vzdržujejo) ustrezne
organizacijske in tehnične ukrepe za zaščito varnosti vaših osebnih podatkov. Če
imate kakršna koli vprašanja o varnostnih ukrepih, ki jih uporabljamo, nas lahko
kontaktirate z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni na vrhu te izjave o
zasebnosti.
Priporočamo, da sprejmete tudi dodatne ukrepe za zaščito vaših osebnih
podatkov. Na primer, namestite posodobljeno protivirusno programsko opremo,
zaprite brskalnike po uporabi, ohranite zaupnost svojih poverilnic za prijavo in
gesel ter redno posodabljajte programsko opremo in aplikacije, da zagotovite
najnovejše varnostne funkcije.
Mednarodni prenos osebnih podatkov
Če se odločite, da nam posredujete osebne podatke, lahko te osebne podatke
prenesemo našim povezanim družbam in podružnicam ali drugim tretjim osebam
v skladu z lokalno zakonodajo. Vaše osebne podatke lahko prenesemo tudi čez
meje, iz vaše države ali jurisdikcije v druge države ali jurisdikcije v skladu s
pravnimi zahtevami. Mars uporablja predvsem standardne pogodbene klavzule
Komisije Evropske unije za prenose podatkov iz Evropske unije, EGP,
Združenega kraljestva in Švice v države zunaj EGP (vključno z Združenim
kraljestvom). Za prenose med drugimi jurisdikcijami se lahko Mars zanese na
druge pravne mehanizme za mednarodni prenos, v skladu z ustrezno
zakonodajo.

Zakoni in pravice, ki lahko veljajo za vas
Glede na vaše prebivališče se lahko pravice, ki so vam na voljo, v nekaterih
pogledih razlikujejo. Mars bo odgovoril na vse zahteve glede pravic v skladu z
lokalno zakonodajo.
Če želite vložiti zahtevo v zvezi s katero koli od spodaj navedenih pravic, se
obrnite na nas z uporabo zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.
Pravica do dostopa
Morda imate pravico pridobiti potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali
ne. Če je tako, imate morda pravico do dostopa do osebnih podatkov in drugih
informacij, kot so nameni, kategorije osebnih podatkov, prejemniki (ali kategorije
prejemnikov), ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti, npr. prejemniki v
tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, kjer je to mogoče, predvideno
obdobje, v katerem bodo osebni podatki shranjeni, ali, če ni mogoče, merila,
uporabljena za določitev tega obdobja, vaše pravice itd.
Kjer je to izvedljivo in dovoljeno z zakonom, bomo zagotovili kopijo osebnih
podatkov, ki jih obdelujemo. Za morebitne kopije lahko zaračunamo razumno
provizijo glede na administrativne stroške. Če zahtevo podate z elektronskimi
sredstvi in če ni zahtevano drugače, se informacije zagotovijo v elektronski obliki.
Pravica do popravka
Morda imate pravico, da popravite ali dopolnite svoje osebne podatke, če so
netočni ali nepopolni.
Pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen")
V določenih okoliščinah imate morda pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov.
Za primere glejte spodaj.
•

Vaši osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili
obdelani

•
•
•
•

Svojo privolitev, na kateri temelji obdelava, prekličete in nimamo druga
pravne podlage za obdelavo
Ugovarjate obdelavi in za obdelavo ni nobenih prevladujočih pravnih
razlogov
Vaši osebni podatki so bili nezakonito obdelani
Vaše osebne podatke je treba izbrisati zaradi skladnosti s pravno
obveznostjo, ki velja za nas

Ta pravica ne velja v obsegu, v katerem je obdelava potrebna za spodaj opisane
namene.
•
•
•
•
•
•

Za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja
Za skladnost s pravno obveznostjo, ki zahteva obdelavo po zakonu, ki
velja za nas
Za opravljanje naloge, ki se izvaja v javnem interesu
Iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja
Za namene arhiviranja v javnem interesu, znanstveno ali zgodovinsko
raziskovalne namene ali statistične namene
Za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo naših pravnih zahtevkov

Pravica do omejitve obdelave
Morda imate pravico omejiti obdelavo iz spodnjih razlogov.
•
•
•
•

Izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov za obdobje, ki nam omogoča,
da preverimo točnost osebnih podatkov
Obdelava je nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter
zahtevate omejitev njihove uporabe
Osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar jih
potrebujete za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo v pravnih zahtevnih
Uveljavili ste svojo pravico do ugovora na obdelavo, ki čaka na potrditev,
ne glede na to ali naši pravni razlogi prevladajo nad vašimi

Pravica do prenosljivosti podatkov

Morda imate pravico do prejema osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, v
strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki. Imate pravico, da te
osebne podatke pošljete drugemu upravljavcu, če obdelava temelji na privolitvi v
skladu ali po pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
Pravica do ugovora
Morda imate pravico do ugovora na podlagi razlogov, ki se nanašajo na
vašo posebno situacijo, obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na
naših zakonitih namenih. Zlasti imate morda pravico ugovarjati združevanju
vaših osebnih podatkov v družini Mars na podlagi našega zakonitega
interesa. Osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če imamo
nujne pravne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in
svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za
vzpostavitev, izvajanje ali obrambo v pravnih zahtevkih. Če se osebni
podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, vključno s
profiliranjem, lahko kadar koli vložite ugovor.
Avtomatizirano individualno odločanje, vključno s profiliranjem
Morda imate pravico, da ne boste podvrženi odločitvi, ki temelji samo na
avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, razen v določenih izjemah po
lokalni zakonodaji.
Pravica do preklica privolitve
Če obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, imate morda pravico, da
kadar koli prekličete privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave na
podlagi privolitve pred preklicem.
Pravica do anonimnosti
Morda imate tudi pravico zahtevati anonimnost. To pomeni, da se vaši osebni
podatki ne bodo zbirali ali obdelovali. Če se odločite za uveljavljanje te pravice,
vam morda ne bomo mogli zagotoviti zahtevanega blaga ali storitev.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu
Morda imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu.
Pravica do zavrnitve prodaje vaših osebnih podatkov
Morda imate pravico, da se "odjavite" od prodaje svojih osebnih podatkov tretjim
osebam (ali, za potrošnike, mlajše od 16 let, pravico, da se njihovi osebni podatki
ne prodajajo brez njihove odločitve ali odločitve njihovih staršev). Za uveljavljanje
te pravice lahko oddate zahtevo z uporabo zgornjega obrazca in/ali zgornje
povezave "Ne prodajajte mojih osebnih podatkov".
Pravica do nediskriminacije
Morda imate pravico do nediskriminacije, do enakih storitev in cen podjetja, tudi
po uveljavljanju svojih pravic.
Razkritje Shine the Light
Kalifornijski zakon dovoljuje prebivalcem Kalifornije, da zahtevajo določene
informacije v zvezi z našim razkritjem osebnih podatkov tretjim osebam za
namene njihovega neposrednega trženja. Če želite oddati takšno zahtevo,
vnesite "Shine the Light" v razdelek "Podrobnosti zahtevka" v zgornjem obrazcu
ali v vrstici z zadevo, če je poslana po e-pošti.
Upoštevajte, da obstajajo omejitve glede tega, kolikokrat lahko uveljavljate
nekatere od teh pravic. Določite lahko pooblaščenega zastopnika, ki bo v vašem
imenu vložil zahtevo. Zastopnik mora predložiti dokazilo o vašem pooblastilu.
Zahtevo agenta, ki ne predloži dokazila, da ste ga pooblastili za delovanje v
vašem imenu, lahko zavrnemo.
Morda bomo morali preveriti vašo zahtevo, preden jo izpolnimo. Lahko vas na
primer prosimo za potrditev podatkovnih točk, ki jih že imamo o vas. Osebne

podatke, navedene v zahtevi, bomo uporabili samo za preverjanje identitete ali
pooblastila prosilca.
Finančne spodbude
Občasno lahko ponudimo različne finančne spodbude. Pogoji finančne spodbude
bodo navedeni ob prijavi na finančno spodbudo. Iz katere koli finančne spodbude
se lahko umaknete. Pri izračunu teh ponudb upoštevamo stroške v zvezi s
ponudbo in vrednost vaših podatkov.
Kako se odzivamo na razkritja "Ne sledi mi"
Po najboljših močeh si prizadevamo upoštevati nastavitve brskalnika, ki
zahtevajo, da ne spremljamo vaših osebnih podatkov, ob upoštevanju tehničnih
omejitev. Morda se ne bomo mogli odzvati na vse uporabniške nastavitve ali
signale.
Spremembe
Spremembe te izjave o zasebnosti
Vaše osebne podatke bomo uporabljali samo na način, opisan v tej izjavi o
zasebnosti. Če se odločimo, da bomo vaše osebne podatke uporabili na način, ki
je drugačen od tistega, ki je bil naveden v času zbiranja, boste o tem obveščeni.
Če pride do navzkrižja med angleško različico naše izjave o zasebnosti in
prevedeno različico, prevlada angleška različica.

