Pravilnik o zasebnosti

Uvod
Ta dokument je pravilnik o zasebnosti podjetja Travian GmbH, WilhelmWagenfeld Straße 22, 80807 München, Nemčija (v nadaljevanju
»TRAVIAN GAMES«). Veljaven je za vsa spletna mesta, mobilne aplikacije
in igre, ki jih vodi družba Travian Games GmbH (v nadaljevanju »TRAVIAN
GAMES«).
Upoštevajte, da ta pravilnik o zasebnosti ne velja, ko vas TRAVIAN GAMES
pri dostopanju do storitev preko posrednika (na primer ob plačilu) ali ob
kliku na spletno povezavo, ki se nahaja na spletni strani TRAVIAN GAMES,
preusmeri na spletno stran, ki je ne upravlja podjetje TRAVIAN GAMES.
TRAVIAN GAMES zbira, obdeluje in hrani vse podatke, ki ste jih
prostovoljno posredovali podjetju TRAVIAN GAMES (tj. v standardni obliki
ali drugače na spletnih mestih in igrah, ki jih upravlja podjetje TRAVIAN
GAMES) v elektronski obliki ali kateri koli drugi obliki komunikacije med
vami oz. je bila posredovana med komunikacijo med vami in spletnimi
mesti ter igrami podjetja TRAVIAN GAMES), v skladu s sledečimi odseki in
veljavnimi predpisi.
To vključuje tudi podatke, ki jih na spletnih mestih ali v igrah TRAVIAN
GAMES, posredujete drugim uporabnikom.
1.
Obisk spletnih strani TRAVIAN GAMES
Ob obisku spletne strani, ki jo upravlja podjetje TRAVIAN GAMES, vaš
spletni brskalnik posreduje IP naslov, različico spletnega brskalnika,
ločljivost zaslona ter operacijski sistem naprave preko katere dostopate do
spletne strani. Vaš brskalnik prav tako posreduje čas ter trajanje obiska
spletne strani in drugih spletnih strani do katerih ste med tem dostopali.
TRAVIAN GAMES te informacije uporablja za optimizacijo svojih spletnih
strani in iger. TRAVIAN GAMES na svojih spletnih mestih uporablja tudi
orodje Google Analytics. Za več informacij o uporabi orodja Google
Analytics preberite opombe pod točko 4. d).

2.

Uporaba iger TRAVIAN GAMES

a
Registracija
Ob registraciji za igro, ki jo upravlja podjetje TRAVIAN GAMES, boste
morali vnesti vaš elektronski naslov in izbrati uporabniško ime ter geslo.
Te podatke bo TRAVIAN GAMES, ob potrditvi registracije s klikom na
spletno povezavo, ki jo prejmete na vaš elektronski naslov po registraciji,
trajno shranil. Če ne potrdite registracije, se bodo ti podatki po dveh
tednih izbrisali. Za uporabniško ime ne uporabite vašega pravega imena,
imena druge osebe ali zaščitene blagovne znamke. TRAVIAN GAMES vam
bo dodelil državo glede na vaš IP naslov. Ti podatki se shranijo in podjetju
omogočajo, da vam ponudi primerne načine plačila.
Če na katerikoli spletni strani TRAVIAN GAMES kliknete na reklamno
povezavo, ki vas preusmeri na drugo spletno stran pod vodstvom podjetja
TRAVIAN GAMES, se bo na vašem računalniku shranil piškotek, ki bo
vseboval podatke o kliku na spletno povezavo, vrsto oglaševalca, tip igre
ter kdaj in v kateri državi ste obiskali stran. Podjetje TRAVIAN GAMES
vam bo na osnovi IP naslova vaše naprave dodelilo tudi državo. Podjetje
TRAVIAN GAMES bo za optimizacijo lastne oglaševalske kampanje ter
računovodske namene, v zvezi z njegovimi oglaševalci, lahko dostopal do
teh neosebnih podatkov. Piškotek bo izbrisan po potrditvi aktivacijske
povezave.
Podjetje TRAVIAN GAMES ponuja storitev za številne igre, ki jih lahko
igrate tako, da se registrirate le za eno igro in nato uporabljate svoj račun
za preprosto pomikanje po več svetovih znotraj te igre. Ta storitev temelji
na podatkih, ki jih posredujete, ko se registrirate, podatki pa se shranijo
na osrednjem mestu znotraj posamezne igre.

b
Uporaba iger
TRAVIAN GAMES shranjuje in obdeluje vaše osebne podatke, za izvajanje
pogodbe o igranju iger, ki jo je sprejel uporabnik, ter uporablja ostale
možnosti, ki jih pogodba omogoča (na primer uporaba iger, uporaba
podpore itn.). TRAVIAN GAMES za svoje igre uporablja tudi orodje Google
Analytics in SWRVE. Za več informacij o uporabi orodja Google Analytics
in SWRVE preberite opombe pod točko 4. d) in e). Enako velja tudi, če do
iger podjetja TRAVIAN GAMES dostopate prek ene od mobilnih aplikacij
podjetja TRAVIAN GAMES.

c
Komunikacijski kanali
Igre in spletne strani, s katerimi upravlja podjetje TRAVIAN GAMES,
ponujajo razne načine za komunikacijo s podjetjem TRAVIAN GAMES oz. z
drugimi igralci. TRAVIAN GAMES samodejno uporablja filtrirne sisteme, ki
onemogočajo komunikacije, ki kršijo § 9 člen splošnih pogojev in določil
družbe Travian Game GmbH. Še posebej pa se ti uporabljajo kot filtrirni
sistem za blokiranje masovnih e-sporočil in sporočil, ki so žaljive narave,
vsebujejo nespodobna in rasistična sporočila, spodbujajo nasilje ali katere
koli druge neustrezne izjave ali sporočila, ki oglašujejo izdelke ali storitve.
Poleg tega, TRAVIAN GAMES krajši čas snema uporabo komunikacijskih
kanalov za namen analize in odpravljanje možnih tehničnih napak, za
zagotavljanje varnosti in integritete sistema, preprečevanje zlorab in/ali
nepooblaščene uporabe ter pridobitev statistike o uporabnikih na
neoseben način. Poročila vsebujejo datume in čas poslanih sporočil,
navajajo pošiljatelja in prejemnika, besedilo sporočila ter velikost poslanih
podatkov.
Zaposleni ali drugi sodelavci podjetja TRAVIAN GAMES ne bodo brali vaših
sporočil brez vašega dovoljenja. Ob sumu na zlorabo ali nepooblaščeno
uporabo razpoložljivih komunikacijskih kanalov (na primer, ko prejemnik
prijavi sporočilo), si podjetje TRAVIAN GAMES pridržuje pravico do
preiskave vpletenega računa in sporočil poslanih s strani računa, ter
ustrezno ukrepa, ko je to primerno.

d
Preiskovanje manipulacij operacij igre
TRAVIAN GAMES bo zbiral in hranil podatke, ki odražajo stanje o
delovanju in uporabi iger TRAVIAN GAMES, kot so igralčeve uporabniške
aktivnosti, komunikacija med uporabniki iger ali komunikacija znotraj
storitev, ki so povezane z igro. To vključuje tudi nadzor vzorcev igranja in
preverjanje morebitnih manipulacij z operacijami igre, s pomočjo katerih
je mogoče zaznati zlorabo ali nepravilne aktivnosti s strani uporabnikov.
Za zaznavanje kršitev pravil igre, podjetje TRAVIAN GAMES uporablja
posebne programe (npr. programe, ki lahko zaznajo uporabo
nepooblaščenih skript). Za pravilno izvajanje mora program shranjevati IP
naslove in podatke prijav v zadnjih 14 dni ter druge podatke, ki jih
brskalnik označi za pomembne. Poleg tega podjetje TRAVIAN GAMES
zaposluje usposobljene posameznike, ki so pooblaščeni za opravljanje
tovrstnega dela in delujejo kot pogodbeni delavci v imenu podjetja
TRAVIAN GAMES. Podjetje TRAVIAN GAMES bo prav tako izbralo ustrezne
uporabnike iz seznama igralcev, ki so izrazili zanimanje za prostovoljno
opravljanje tovrstnega dela. Zaposleni, pogodbeni delavci in prostovoljci

(»posebej v ta namen usposobljeno osebje«) bodo za izvajanje svojih
dolžnosti imeli dostop do istih podatkov kot jih zbirajo programi, ki jih za
izvajanje tovrstnih preverjanj uporablja podjetje TRAVIAN GAMES.
Posebej usposobljeni zaposleni bodo prav tako morali na podlagi splošnih
pogojev in določil ter pravil igre (na primer nedovoljena uporaba več
računov hkrati ali žaljenje soigralcev) prepoznati, zaznati in kaznovati
kršitelje. Posebej usposobljeni zaposleni delujejo v skladu s predpisi in
navodili podanimi s strani TRAVIAN GAMES, ter delujejo v skladu z
veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. Podjetje TRAVIAN GAMES je in
ostaja odgovorno za obdelavo osebnih podatkov. Če TRAVIAN GAMES
ugotovi, da ne ravnate v skladu z določili pogodbe in na primer
uporabljate nepooblaščene skripte, si ta pridržuje pravico do združitve
vašega IP naslova s preostalimi podatki, ki jih je pridobilo o vas, in vam
poda opozorilo o storjenih kršitvah. TRAVIAN GAMES lahko ukrepa proti
takšnemu uporabniku, da s tem ohrani običajno delovanje igre.

e
Notranje raziskave
Podjetje TRAVIAN GAMES za namene notranjih raziskav uporablja
demografske informacije ter informacije o uporabnikovih interesih in
vedenju, ki ste jih shranili vi ali so bile shranjene o vas. Uporaba teh
podatkov je psevdonimizirana. To zbiranje in shranjevanje podatkov lahko
za prihodnje kadar koli preprečite tako, da pošljete preklic na e-naslov,
naveden spodaj. Preklic je brezplačen in se zaračunajo le stroški pošiljanja
sporočila.

f
Obdelava plačila
Ob poravnavi plačila boste morali vnesti dodatne informacije, vrsta teh
podatkov pa bo odvisna od vaše izbrane metode plačila. TRAVIAN GAMES
ponuja široko izbiro anonimnih plačilnih možnosti.
TRAVIAN GAMES bo posredoval podatke, ki so potrebni za obdelavo
plačila, ponudnikom odgovornim za tovrstne storitve. TRAVIAN GAMES bo
to nalogo dodelil TG GmbH v Münchnu (Nemčija). Sodelovanje s tretjimi
osebami prav tako vključuje obdelavo plačila preko zunanjih ponudnikov
storitev (PayPal, podjetja za izdajanje kreditnih kartic, operaterji mobilnih
omrežij, itd.). Te tretje osebe so pravno vezane, da z vašimi osebnim
podatki ravnajo v skladu z veljavno zakonodajo in lahko te uporabljajo le
za namene navedene v pogodbi.

Če bo plačilo poravnano med trajanjem igre, bo ustvarjen piškotek, ki bo
vseboval naključno proizvedeno ID številko. Ta piškotek bo potreben za
vrnitev v igro po opravljenem plačilu.
TRAVIAN GAMES zaposluje osebe odgovorne za zagotavljanje pravilnega
izvajanja obdelave plačil in z ustreznimi pooblastili. Ti zaposleni delujejo v
skladu z določili in navodili TRAVIAN GAMES in delujejo v skladu z
veljavnimi predpisi o varstvu podatkov. Zaposleni za preprečevanje in
zaznavanje napačne rabe plačilnega postopka uporabljajo anonimne
plačilne podatke. V primeru kršitve se proces plačila prekliče. TRAVIAN
GAMES si pridržuje pravico do uporabe vseh podatkov, ki so na voljo, da
izvaja dodatne ukrepe in jih združuje z drugimi osebnimi podatki.
TRAVIAN GAMES je upravičen do posredovanja podatkov tretjim osebam,
kateri so bili s strani uporabnika posredovani podjetju TRAVIAN GAMES,
ali tretjim osebam, ki ponujajo plačilne storitve, v obsegu, ki je potreben
za izvajanje plačilnih storitev.

g

Na uporabi temelječe spletno oglaševanje

Ko uporabljate spletno stran Travian so prikazani oglasi, ki so prilagojeni
vam glede na njihovo relevantnost.Prikazani oglaševalci zbirajo
individualno anonimizirane podatke o vašem načinu uporabe. Na primer,
zbirajo se podatki o obiskanih straneh, ponudbah in klikih na oglasne
trakove. V skladu z zakonskimi predpisi, na podlagi teh podatkov ni
mogoče osebno identificirati uporabnikov, ker so zbrani podatki vezani na
psevdonime.Iz tehničnih razlogov se zbranih IP naslovov ne uporablja za
aktiviranje oglaševanja na podlagi vedenja uporabnikov in so ti popolnoma
anonimni.
Na naslednji povezavi lahko najdete dodatne informacije o tem, kako
Google uporablja tehnologije oglaševanja za obdelavo podatkov:
http://www.google.com/intl/sl/policies/privacy/partners/
V kolikor ne želite prejemati usmerjenega oglaševanja s strani Googla,
lahko to deaktivirate na naslednji povezavi:
http://www.google.com/ads/preferences
Spletna stran Travian uporablja naslednje storitve ali ponudnike storitev:
-

Google AdSense, storitev, ki vključuje oglaševanje Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA

-

Google Ad Exchange, storitev, ki vključuje oglaševanje Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Nemčija
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Nemčija

Poleg tega na naših spletnih straneh dovolimo tretjim osebam, kot so
medijske agencije, da nastavijo piškotke, da bi analizirali uporabo
spletnega oglaševanja za namene usmerjenega oglaševanja, ki temelji na
vaših preferencah. To medijskim agencijam omogoča čim bolj natančno
usmeritev oglaševanja ciljni skupini, brez oglaševalske izgube. Ustvarja se
anonimna statistika in podatki so uporabljeni za tržne raziskovalne
namene. Podatki ne morejo pripeljati do identifikacije posameznika.
Naša spletna stran Travian tudi uporablja "sledilne piksle" od Facebook
Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, ZDA,
www.facebook.com (“Facebook”) in/ali Twitter International Company,
The Academy 42, Pearse Street, Dublin 2, Irska, http://www.twitter.com
(“Twitter”) in/ali Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA, www.google.com/adwords
(“Google”). To orodje nam omogoča sledenje dejanjem uporabnikov, ki so
bili preusmerjeni s klikom na oglas partnerja na spletni strani
ponudnika.To pomeni, da lahko spremljamo učinkovitost Facebook,
Twitter ali Google oglasov za statistične namene ali za tržne raziskave.
Podatki, zbrani na ta način, so anonimni. Ne moremo videti nobenih
osebnih podatkov, ki pripadajo posameznemu uporabniku. Zbrane
podatke hranijo in obdelujejo Facebook, Twitter ali Google. O tem vas
bomo obvestili v skladu z informacijami, ki so nam na voljo v izbranem
času. Facebook, Twitter in Google lahko združijo te podatke z vašim
Facebook, Twitter ali Google računom in uporabijo te podatke v skladu s
svojimi pravilniki o varstvu podatkov
https://www.facebook.com/about/privacy/
ali
https://twitter.com/privacy
za njihove lastne namene oglaševanja.
Sledenje konverzijam omogoča Facebooku, Twitterju, Googlu in njihovim
partnerjem, da vam prikažejo oglaševanje znotraj in zunaj Facebooka,
Twittera ali Google prikaznega omrežje. V obeh primerih se v ta namen na
računalniku shrani piškotek.

Prosimo, kliknite tukaj, če želite za to preklicati svojo privolitev:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
ali
https://twitter.com/settings/security.

h

Uporaba prek platforme tretje osebe; mobilno sledenje

Uporabljamo tehnologije za mobilno sledenje za izboljšavo in optimizacijo
naše ponudbe. Za ta namen uporabljamo storitve podjetja adjust GmbH,
Saarbrücker Str. 38a, 10.405 Berlin, Nemčija (www.adjust.com). Z
uporabo teh storitev, zbiramo statistične podatke o tem, kako se
uporabljajo naše spletne strani, da bi nenehno izboljševali našo
ponudbo. Kar zadeva samo uporabo naših aplikacij, z vaše mobilne
naprave prejmemo informacije, ki jih nato shranimo in ovrednotimo. Zbira
se naslednje podatke: IP naslovi, ki so takoj anonimizirani, MAC naslovi,
anonimiziran ID naprave (identifikator za oglaševalce - IDFA ali Google
oglaševalski ID - GAID), različica brskalnika, jezik, ponudnik internetnih
storitev, stanje omrežja, časovni pas, URL dostopne in izstopne strani,
porabljen čas in datum dostopa, podatki o klikih in drugi statistični podatki
o uporabi naših storitev. Na podlagi prejetih podatkov ni mogoče
identificirati posameznika. Podatki, zbrani na ta način se uporabljajo za
izdelavo anonimnega profila uporabe. Podatki, zbrani s pomočjo
tehnologije za sledenje, se ne uporabljajo za osebno identifikacijo
obiskovalca teh spletnih strani brez soglasja dotične osebe. Zbiranje in
shranjevanje podatkov je mogoče onemogočiti s spremembo nastavitev v
mobilni napravi, kot je opisano v poglavju 8.
3.
Prenos podatkov tretjim osebam
V določenih primerih bo TRAVIAN GAMES vaše osebne podatke posredoval
sledečim tretjim osebam:






Ponudniki plačilnih storitev (navedeni zgoraj)
Ponudniki IT storitev (npr. ponudniki elektronske pošte, ponudniki
gostovanj)
Storitve podatkovnih baz (npr. analiza oglaševalskih kampanj)
Povezane družbe (npr. podatki o plačilu TG Payment GmbH)
Državne agencije (npr. preiskovalni organi)

Te tretje osebe so zakonsko vezane k zaupnemu in varnemu upravljanju z
vašimi osebnimi podatki, v skladu z veljavno zakonodajo, hkrati pa lahko

do vaših osebnih podatkov dostopajo samo v primeru, ko so ti potrebni za
izpolnitev pogodbe in če za to obstaja pravna podlaga.
Poleg tega bo TRAVIAN GAMES za reklamne namene tretjim osebam
omogočil dostop do vas samo ob vašem predhodnem soglasju, v tem
primeru bo podjetje TRAVIAN GAMES posredovalo vaš elektronski naslov
tem tretjim osebam.

4.

Tehnične lastnosti

a
Piškotki
Piškotki so manjše datoteke, ki omogočajo, da TRAVIAN GAMES shrani
določene podatke o vaši napravi, na primer za identifikacijo ob vnovičnem
obisku spletne strani ali za statistično analizo. Večina piškotkov se
samodejno izbriše ob zaprtju brskalnika ali izhodu iz strani ali iger, ki jih
upravlja TRAVIAN GAMES. Nekatere piškotke pa lahko shranite tudi za
daljše obdobje. Zgornji odseki podrobneje razlagajo, kako TRAVIAN
GAMES uporablja piškotke.

b
Spletni svetilniki
TRAVIAN GAMES uporablja »spletne svetilnike« (ti. nevidne GIFe). Spletni
svetilnik je povezava na spletni strani, ki kaže na manjšo grafično podobo.
Ko je spletna stran z vgrajeno povezavo naložena bo majhna grafična
podoba samodejno zahtevana. TRAVIAN GAMES spletne svetilnike s
štetjem in zapisovanjem števila obiskov določene spletne strani, če in kdaj
je bila določena elektronska pošta pregledana, itd., opravlja optimizacijo
spletne strani in oglaševalskih kampanj. Zgoraj navedenii odseki
podrobneje opisujejo, kako TRAVIAN GAMES uporablja spletne svetilnike.

c
Družabni vtičniki
TRAVIAN GAMES uporablja družabne vtičnike kot so Facebookov gumb
»Všeč mi je«, Facebook Connect ter Googlov gumb »Google +1« gumb,
na svojih spletnih straneh in igrah. Skupna lastnost vtičnikov je, da so ob
obisku spletne strani TRAVIAN GAMES, ki tudi uporablja družabni vtičnik,
ponudniku vtičnika posredovani isti podatki, ki bi bili tudi sicer
posredovani, če bi neposredno obiskali ponudnikove spletne strani. Na
primer, ob obisku ponudnikove spletne strani na kateri se nahaja
Facebookov gumb »Všeč mi je«, bo spletna stran Facebook prejela vaš IP

naslov, različico brskalnika in ločljivost zaslona, ter vašo različico
operacijskega sistema naprave, ki ste jo uporabili za obisk te spletne
strani, ter URL povezavo spletnega mesta, ki vsebuje gumb »Všeč mi je«.
To velja tudi v primeru uporabe storitev, ki jih ne ponuja tak ponudnik. Če
je družabni vtičnik priskrbel Facebook ali Google bodo zgoraj navedeni
podatki preneseni v ZDA.
Dodatne informacije bodo prav tako prenesene, če ste prijavljeni v eno
izmed omenjenih storitev in/ali uporabljate družabni vtičnik med
dostopanjem do spletne strani. Glede vrste in narave podatkov, ki bodo
posredovani ob tem dejanju, se posvetujte z vašim ustreznim
ponudnikom.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES za svoja spletna mesta, igre in spletne strani svojih iger
uporablja orodje Google Analytics. Google Analytics uporablja piškotke, ki
nam pomagajo analizirati vaše obiske iger in spletnih mest, ki jih upravlja
podjetje TRAVIAN GAMES. V ta namen orodje Google Analytics zbira
podatke o ogledih strani, na primer tehnične značilnosti naprave, s katere
dostopate do strani, in dejavnosti na spletnih mestih in v igrah, ki jih
upravlja podjetje TRAVIAN GAMES. Google Analytics nato analizira te
podatke v skladu s svojimi pogodbenimi dolžnostmi, ki jih ima do
TRAVIAN GAMES, da ustvari poročila, ki vključujejo informacije o URL
naslovu spletnega mesta ali igre TRAVIAN GAMES, do katere ste dostopali,
s približno katere geografske lokacije ste obiskali spletno mesto ali igro
TRAVIAN GAMES, kako dolgo ste bili na spletnem mestu ali v igri TRAVIAN
GAMES ter kaj ste približno počeli med tem obiskom. TRAVIAN GAMES je
prilagodilo orodje Google Analytics tako, da se zadnji oktet vašega IPnaslova izbriše, preden se shrani na območju Evrope. Uporabo piškotkov
lahko onemogočite v nastavitvah svojega spletnega brskalnika, vendar
upoštevajte, da lahko to tudi omeji uporabo iger in spletnih mest TRAVIAN
GAMES. Druga možnost je, da prenesete in namestite ustrezen vtičnik za
vaš spletni brskalnik, ki ga najdete na tej povezavi:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl) in koda JavaScript
orodja Google Analytics bo prejela ukaz, da naj ne pošilja informacij o
vaših obiskih iger in spletnih mest TRAVIAN GAMES orodju Google
Analytics.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES za svoje igre uporablja spletno orodje za analizo SWRVE.
V ta namen se v izvorni kodi igre ali mobilne aplikacije uporabijo deli
kode, ki se aktivirajo, ko izvedete določeno dejanje, ki ga je določilo
TRAVIAN GAMES (na primer registracija, aktivacija, prijava, izbris računa,
nakup kreditnih točk itn.). Po aktivaciji bodo strežnikom storitve SWRVE,
ki se nahajajo v EU, posredovani naslednji podatki: ime igre ali spletnega
mesta, različica igre za posamezno državo, naključno ustvarjena in
anonimna ID številka vašega računa, ID številka določena za posamezno
dejanje, opis določenega dejanja, časovni žig, ID seje spletnega
brskalnika in IP-naslov. Če do ene od iger TRAVIAN GAMES dostopate
prek mobilne aplikacije, bodo posredovani tudi naslednji podatki: stanje
omrežja (na primer 3G, Wi-Fi), operacijski sistem (brez številke različice)
in ali je naprava pametni telefon ali tablični računalnik. SWRVE nato
analizira te podatke v skladu s svojimi pogodbenimi dolžnostmi, ki jih ima
do TRAVIAN GAMES in ustvari poročila, iz katerih je razviden način
uporabe igre ali mobilne aplikacije. SWRVE pri tem uporablja podatke, ki
mu jih posreduje TRAVIAN GAMES na anonimen način, pri katerem se
združi več podatkov in poda splošno oceno uporabniškega vedenja.
SWRVE poleg tega podatke prejete od TRAVIAN GAMES, tudi shranjuje in
uporablja samo v skladu s svojimi pogodbenimi obveznosti in navodili
TRAVIAN GAMES. To zbiranje in shranjevanje podatkov lahko v prihodnje
kadar koli preprečite tako, da pošljete preklic na e-naslov, naveden
spodaj. Preklic je brezplačen, zaračunajo se le stroški pošiljanja sporočila.

f

Potisna obvestila

V kolikor ste aktivirali ustrezne nastavitve na vaši mobilni napravi, lahko
TRAVIAN GAMES pošlje potisna obvestila na vašo mobilno napravo, z
namenom obveščanja o posodobitvah iger in druge pomembne novice.
Upravljanje potisnih obvestil je na voljo na strani "Možnosti" ali
"Nastavitve" v mobilni aplikaciji ali v nastavitvah naprave.
5.
Preklic soglasja
Vaše soglasje lahko kadar koli prekličete, razen v primeru, da podjetje
TRAVIAN GAMES obdeluje vaše podatke za pogodbene ali v pravne
namene. Če preklic zadeva prejem informacij o igri ali drugih elektronskih
sporočil, vse informacije glede igre ali druga elektronska sporočila
vsebujejo možnost odjave od prejemanja nadaljnjih informacij o igri in
elektronske pošte. Razen stroškov posredovanja razveljavitve, drugih
stroškov za razveljavitev ni.

6.
Spremembe ali izbris osebnih podatkov
Vaše osebne podatke lahko kadarkoli spremenite (na primer jih
posodobite ali popravite) ali jih popolnoma izbrišete. Zapomnite si, da
podjetje TRAVIAN GAMES ne bo moglo upoštevati teh zahtev, če bodo te v
konfliktu z zahtevami za hrambo zapisov ali z legitimnimi interesi podjetja
TRAVIAN GAMES ter tretjih oseb. Če želite, da TRAVIAN GAMES spremeni
vaše podatke ali popolnoma preneha z uporabo le-teh, se obrnite na
privacy@traviangames.com. Podjetje TRAVIAN GAMES bo nato izvedlo
potrebne spremembe ali izbrisalo vaše podatke v najkrajšem možnem
roku. Podjetje TRAVIAN GAMES vas mora kljub temu opomniti, da se bodo
zaradi tehničnih ali organizacijskih razlogov morda nekateri ukrepi, po
oddani prošnji za izbris, še vedno lahko izvajali.

7.
Informacije o osebnih podatkih
Na vašo prošnjo vas bo podjetje TRAVIAN GAMES brezplačno obvestilo o
vseh vaših osebnih podatkih, ki jih je podjetje shranilo. Te informacije
bodo posredovane v elektronski obliki, običajno preko elektronske pošte.

8.
Deaktivacija vašega ID-ja za sledenje
Za Apple mobilne naprave: Odprite nastavitve na vaši mobilni napravi (tj.
iPhone ali iPad) in izberite meni "Zasebnost podatkov". Sledenje
učinkovitosti oglasov lahko onemogočite pod "Oglaševanje".
Za Android naprave: Odprite nastavitve v seznamu aplikacij in pritisnite
na gumb "ad". Ko se odpre "ad" okno, lahko onemogočite Google
Advertising ID.
9.
Končne določbe
TRAVIAN GAMES si pridržuje pravico do sprememb teh pravil kadar koli;
vendar pa bo podjetje TRAVIAN GAMES vedno upoštevalo veljavno
zakonodajo o varstvu podatkov.

Če imate kakršna koli splošna vprašanja o politiki zasebnosti in varstvu
podatkov v TRAVIAN GAMES, nam pišite na naslov, ki se nahaja v
nadaljevanju. Če je mogoče, se na nas obrnite z uporabo elektronskega
naslova, ki ste nam ga posredovali ob registraciji igre.

Elektronski naslov:
privacy@traviangames.com

Poštni naslov:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 München

Datum: 1 avgust, 2015

