Политика на заштита на лични податоци и заштита на доверливи податоци
Лични податоци се информациите кои Ве карактеризираат Вас, на пр. Вашето име и презиме,
Вашата адреса, било да е e-mail или поштенска, телефонски број.
Друштвото СНАП ДИЗАЈН ДООЕЛ преку веб страната www.Formi.mk не собира податоци од вас,
освен ако не е за конкретна намена, на пр. кога нарачувате или се пријавувате.
Интернет продавницата formi.mk, во согласност со прописите за заштита на личните податоци,
обезбедува тајност и заштита на личните податоци од корисниците кои се регистрираат на веб
страната и ги користи исклучиво за интерна употреба.
Овие податоци не се достапни до трети лица. Тие нема да бидат продадени, споделени или
изнајмени на трети лица во било каков облик.
Не е потребна регистрација за да се користи оваа веб страница.
Регистрацијата е неопходна само при комплетирање на наплатата и тогаш од купувачите се бара
да ги внесат следниве податоци: име, презиме, е-mail адреса, корисничко име, лозинка и
телефонски број и година на раѓање , со цел да се олесни комуникацијата при доставата.
Лозинката која корисникот ја избира при својата регистрација се чува шифрирана во базата на
податоци, и како таква не може да биде прочитана ниту од вработените на formi.mk.
При процесот на наплата formi.mk ги бара следниве податоци од купувачот: контакт инфомации,
година на раѓање и адреса за достава. Овие податоци се користат за евиденција на нарачките,
навремена достава и за потврдување на соодветната дозволена возраст пропишана со закон за
вршење на нарачки и купување на производи, и политиката на форми.мк, а тоа е дека производот
не се продава на лица помлади од 14 години од безбедносни причини.
Во моментот на реализацијата на плаќањето со платежни картички, купувачот се пренасочува на
заштитена web страна на НЛБ банка на која ги внесува податоците од платежната картичка
потребни за реализација на плаќањето со што formi.mk не располага со истите.
Formi.mk ги чува контакт информациите, адресата на испорака и телефонски број на купувачите со
цел да обезбеди навремена испорака на производот.
Овие податоци не се продаваат, споделуваат или изнајмуваат на трети лица, но можат да бидат
искористени при промоција на нови производи и услуги за кои сметаме дека може да бидат од
заеднички интерес.
Купувачите имаат можност да се откажат од добивање на вакави е-mail пораки од formi.mk во
било кое време.
formi.mk користи “cookies” со цел да Ви го олесни користењето на интернет страната. “Cookies” се
мали датотеки кои привремено се складираат на вашиот компјутер, овозможувајќи и на нашата епродавница да го препознае вашиот компјутер следниот пат кога ќе ја посетите е-продавницата
на formi.mk. Тие се користат исклучиво за да се приберат информации кои и се потребни на
нашата е-продавница.

Formi.mk користи IP адреси за анализа на трендовите, администрирање на страната, следење на
интересите на купувачот и за собирање на демографски податоци.
IP адресите не се поврзани со личните профили. Веб страната ја забележува јавната IP адреса на
корисниците. Оваа информација се зачувува, без никакви дополнителни информации околу
останатите страници кои корисникот ги посетувал, освен страницата која го довела до formi.mk (на
пример, при користење на пребарувач). Други веб страни кои се обезбедени како линкови на веб
страната на formi.mk не секогаш ги спроведуваат истите политики како и formi.mk.
Formi.mk им препорачува на сите родители и старатели да им посочат на своите деца како
безбедно и одговорно да ракуваат со личните податоци на интернет. Малолетниците не смеат да
оставаат лични податоци на formi.mk без дозвола од своите родители или старатели.
Formi.mk никогаш нема намерно да земе лични податоци од малолетници, или да ги употреби на
било каков начин, ниту пак да ги проследи на трета страна без дозвола од родител или старател.
Доколку имате некои прашања што се однесуваат на заштитата на личните податоци и како
ракуваме со нив, ве молиме контактирајте не на contact@formi.mk.
Доколку има некои промени во нашата политика за заштита на личните податоци, тие ќе бидат
објавени во оваа политика за приватност, на почетната страница и на други места за кои сметаме
дека се соодветни.
Со почит

