Кликни Јади се посветени на заштитата на приватноста на сите посетители на нашиот веб-сајт
www.KlikniJadi.mk и на сите посетители кои имаат пристап до нашата веб страница или услуги
преку било кој мобилен апликација (заедно, "Веб-сајт "). Ве молиме прочитајте ги следниве
политика на приватност која објаснува како ги користиме и заштитуваме вашите информации.
Со посета и / или нарачување услуги на овој сајт, вие се согласувате и каде што е потребно се
согласувате со собирање, користење и трансфер на вашите информации како што е утврдено
во оваа политика.
1. Информациите што ги собираме од Вас
* Кога ќе го посетите веб-сајтот или направите нарачка преку веб-сајтот, може да биде
побарано да обезбедите информации за себе вклучувајќи го вашето име, податоци за контакт
и информации за исплата, како кредитна или дебитна картичка. Ние исто така може да
собереме информации за вашето користење на веб-страница и информации за вас од
пораките што ги испраќате на веб страната и на e-mail или текстот што го испраќате до нас.
2. УПОТРЕБА НА ИНФОРМАЦИИ
Вашите податоци ќе ни овозможат да ви обезбеди пристап до соодветните делови на веб
страната и за снабдување на услуги што ја баравте. Таа, исто така ќе ни овозможи да ви сметка
и да контактира со вас каде што е потребно во врска со нашите услуги. Ние, исто така, ќе ја
користи и да се анализира информациите кои ги собираме, така што ќе може да се
администрира, поддршката, подобрување и развој на нашиот бизнис, за било која друга цел
без разлика дали статистички и аналитички и да ни помогне да се спречи измама. Каде што е
потребно, сега и во иднина ќе имаат способност да го изразат своите параметри околу
употребата на вашите податоци како што е наведено во оваа Политика на приватност, и тоа
може да се оствари и покрај вашата избрана метод на користење на нашите услуги, на пример,
мобилни, мобилни апликации или било претставување на нашата веб-страница.
Ние може да го користат вашите информации за да ве контактираме за вашето мислење за
нашите услуги и да ве извести повремено за важни промени и развој на веб-страница или на
нашите услуги.
Каде што сте го навеле соодветно на тоа, вие се согласувате дека ние може да користиме
вашите информации за да знаете во врска со другите наши производи и услуги кои можат да
бидат од интерес за вас, вклучувајќи услуги кои можат да бидат предмет на директен
маркетинг, а ние може да ве контактираме за да го стори тоа со пошта, телефон, мобилен
пораки (на пример, SMS, MMS, итн), како и од страна на e-mail.
Каде што сте го навеле соодветно на тоа, вие се согласувате дека ние исто така може да се
споделат информации со трети страни (вклучувајќи ги и оние во секторите за храна, пијалок,
забава, маркетинг и рекламирање) да ги користи вашите информации со цел да се да знаете за
стоки и услуги кои можат да бидат од интерес за вас (по пошта, телефон, мобилен пораки (на
пример, СМС, ММС и слично) и / или e-mail) и да ни помогне да ги анализираат информациите
кои ги собираме, така што ќе може да се администрира, поддршката, подобрување и развој на
нашиот бизнис и услуги за вас.
Ако не сакаат да ги користат вашите податоци на овој начин или да го промените вашиот ум за
да се контактира во иднина, ве молиме ги споделите со нас со користење на податоци за
контакт утврдени подолу и / или промена на вашиот профил за тоа.
Ве молиме имајте во предвид дека со поднесување на коментари и повратни информации во
врска со веб-сајт и услуги, вие се согласувате со нас да се користи таквите коментари и

повратни информации на веб страната и во било која маркетинг или рекламирање материјали.
Ние само што ќе се идентификуваат за оваа цел од вашето име и градот во кој живеете.
3. ОТКРИВАЊЕ НА ВАШИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Информациите кои ги доставувате до нас ќе бидат префрлени и се чуваат на нашите сервери
Трети лица процесот на информации, како кредитна картичка и да се обезбеди поддршка на
услуги поврзани со плаќања за нас. Покрај тоа, ние може да се стави за да се обезбеди вашите
информации во било ресторани ( "Партнер ресторани"), кој ќе го стави вашиот ред со. Со
испраќањето на вашите лични податоци, вие се согласувате со овој трансфер, складирање или
преработка. Кликни Јади ќе ги преземе сите чекори за разумно потребно да се осигура дека
вашите податоци се третираат безбедно и во согласност со оваа Политика на приватност.
Ако сте се согласиле ние може да им овозможи на внимателно избрани трети страни,
вклучувајќи и маркетинг и рекламирање фирми, нашите филијали и соработници, да
контактира со вас повремено за услуги кои можат да бидат од интерес за вас. Тие можат да ве
контактираме преку телефон, СМС, како и од страна на e-mail. Ако го промените вашиот ум за
се контактирани од страна на овие компании во иднина, ве молиме да ги споделите со нас со
користење на податоци за контакт наведени во понатамошниот текст и / или со измена на
вашиот профил за тоа.
Ако нашиот бизнис влегува во заедничко вложување со прави, набавува или се продава или се
спои со друг деловен субјект, вашите информации можат да бидат откриени или пренесени на
целната компанија, нашите нови деловни партнери или сопственици или нивните советници.
Ние може да ги користат информациите кои ги доставувате до нас, ако ние сме должни да
открие или да ги споделуваме вашите информации со цел да се усогласат со (и / или каде што
ние веруваме дека се должни да се усогласат со) секое правно обврска; или со цел да се
спроведе нашата веб-страница Услови и било кој друг договор; или за заштита на правата на
Кликни Јади, партнер ресторани или други. Ова вклучува размена на информации со други
компании и други организации за целите на заштита од измама и превенција.
4. БЕЗБЕДНОСТ И за задржување на податоци
Ние се трудиме да ги заштити вашите податоци од неовластен пристап и против незаконската
обработка, случајно губење, уништување и оштетување. Ние ќе го задржи вашето информации
за разумен период или колку што законот бара.
Каде што сте ја одбрале лозинка која ви овозможува пристап до одредени делови од веб-сајт,
вие сте одговорни за одржување на овој лозинка доверливи. Ние ве советуваме да не ги
споделите вашата лозинка со никого.
За жал, преносот на информации преку интернет не е целосно безбеден. Иако ние ќе преземе
чекори за заштита на вашите информации, ние не може да ја гарантира безбедноста на вашите
податоци се пренесува на веб-сајт; секој пренос е на ваш сопствен ризик. Откако ќе го
потврдите вашата информации, ќе ги користиме строги процедури и безбедносни
карактеристики да се обиде да се спречи неавторизиран пристап.
5. Пристап до и ажурирање
Вие имате право да ја видите информации имаме за вас ( "барање пристап") и да побарате од
нас да се прават промени за да се обезбеди дека се точни и до датумот. Ако сакате да го
направите ова, контактирајте со нас со користење на податоци за контакт наведено подолу. Во
случај кога ќе се направи барање пристап, ние го задржуваме правото да наплати надоместок

во висина од 500 ден да се задоволат нашите трошоци во обезбедување на вас со детали за
информации имаме за вас.

6. Промени на нашата Заштита на личните податоци
Секоја промена на нашата политика за приватност ќе бидат објавени на веб страната и, каде
што е соодветно, преку e-mail известување.
7. Контакт
Сите коментари, прашања и барања кои се однесуваат на употребата на вашите информации
се добредојдени и треба да се однесува и слободно може да не контактирате на тел
+38978478014

