Obvestilo o zasebnosti
Datum veljavnosti: 20. marec 2020
S tem obvestilom o zasebnosti (“obvestilo o zasebnosti”) vas obveščamo kako družba BAXTER farmacevtska
družba d.o.o. skupaj s povezanimi osebami, nasledniki, prevzemniki in pod-pogodbeniki ("Baxter," "mi," "naš" ali
"nas") obdeluje vaše osebne podatke.

A. Aktivno zbiranje osebnih podatkov
Katere vaše osebne podatke zbira družba Baxter?
Osebni podatki, ki jih pridobimo neposredno od vas: družba Baxter pridobiva naslednje osebne podatke
neposredno od vas: ime in priimek, elektronski naslov, bolnišnica ali ustanova, v kateri delujete, mesto,
država/regija, poštna številka, država, mobilni telefon, stacionarni telefon, faks, strokovna specializacija, poklicni
položaj, področje zanimanja glede izdelkov, zanimanje za programe/aktivnosti in kanali.
Osebni podatki, ki jih pridobimo od tretjih oseb: družba Baxter pridobiva naslednje vrste vaših osebnih podatkov
od tretjih oseb: ime in priimek, bolnišnica ali ustanova, v kateri delujete, mesto, država/regija, poštna številka, država
bolnišnice ali ustanove, v kateri delujete, in vaša strokovna specializacija. Družba Baxter pridobi te osebne podatke
od tretjih družb, ki zbirajo takšne informacije iz javno dostopnih virov, kot je spletna stran bolnišnice ali ustanove, v
kateri delujete.
Dodatni podatki, pridobljeni od vas ali tretjih oseb: vrsta poklicnega/akademskega naziva (npr. dr. med.), status
delovanja (aktiven ali ne), objave, področja mednarodne prepoznavnosti (npr. države in regije, kjer ste
prepoznavni), področja posebne usposobljenosti ali izkušenj in strokovnega znanja (npr. govorniške aktivnosti,
raziskovalne aktivnosti, sodelovanje v svetovalnih odborih itd.), članstvo ali sodelovanje v znanstvenih združenjih,
vaše izkušnje z izdelki ali terapijami Baxter, vaše sodelovanje v pobudah družbe Baxter, vaše znanje jezikov, vaš
življenjepis, IP naslov vaše biografske ali poklicne spletne strani. Vključimo lahko tudi povezavo na vaš LinkedIn
profil; pri tem upoštevajte, da za LinkedIn velja njihov pravilnik o zasebnosti.

Zakaj zbiramo vaše osebne podatke?
Ko družba Baxter pridobi vaše osebne podatke neposredno od vas ali od tretjih oseb, uporabljamo te osebne
podatke z namenom, da stopimo v stik z vami po telefonu in/ali, da vam pošljemo, vključno preko elektronskega
naslova, tržna sporočila z namenom oglaševanja naših izdelkov, terapij in storitev, obveščanja o drugih informacijah
glede naših izdelkov/terapij, vključno z znanstvenimi podatki in članki o raziskovalnih študijah in novicami, glasili
kot tudi z namenom delitve informacij glede dogodkov in izobraževalnih priložnosti na področjih vašega zanimanja.
Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi z namenom, da stopimo v stik z vami neposredno ali prek tretjih oseb,
da izvedemo Projekte tržnih raziskav, s katerimi stremimo od vas pridobiti podatke o naših izdelkih in terapijah,
vključno z vašo izkušnjo z njimi, kot tudi informacije v zvezi z določenimi boleznimi, ki spadajo v področje dejavnosti
oziroma zanimanja družbe Baxter. Takšne podatke lahko shranimo z namenom, da vas ponovno kontaktiramo
glede določenih Projektov tržnih raziskav ali drugih aktivnosti, v katerih ste sodelovali. To izvajamo na podlagi
vašega soglasja. V obrazcu s soglasjem vas družba Baxter prosi, da navedete podatke glede vaših področij
zanimanja in izbranih preferenc. Podaja podatkov za zgoraj opisane namene je prostovoljna. Če ne soglašate s
tem, da družba Baxter obdeluje vaše osebne podatke, vam ne bomo pošiljali nobenega od zgoraj omenjenih
obvestil in informacij. Prosimo upoštevajte, da če podate svoje soglasje, ga lahko kadarkoli prekličete ali pa
spremenite vaše preference, in sicer tako, da sledite navodilom za odjavo, ki so navedena v obrazcu za soglasje.
Svoje soglasje lahko vedno prekličete tudi tako, da nas kontaktirate z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni
v razdelku "Kako nas kontaktirati?" Upoštevajte, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih
podatkov pred preklicem soglasja.
Obdelujemo lahko tudi vaše osebne podatke, ki jih pridobimo neposredno od vas ali od tretjih oseb oziroma iz javno
dostopnih virov, z namenom boljšega razumevanja vašega znanstvenega ozadja in poklicnega področja, kot tudi
vaših strokovnih preferenc, zanimanj, strokovne prepoznavnosti in sodelovanja v znanstvenih forumih in
organizacijah ter vaše strokovne izbirne aktivnosti, vključno z raziskovalnimi aktivnostmi, publikacijami,
govorniškimi aktivnostmi, sodelovanjem v svetovalnih odborih, tudi na podlagi sodelovanja družbe Baxter z vami,
če je to relevantno. To izvajamo z namenom, da določimo področja sodelovanja z družbo Baxter, ki nam omogočajo
ustvarjanje priložnosti za izboljšanje znanstvenih izmenjav in medicinske oskrbe. Vaše osebne podatke lahko
obdelujemo z namenom, da vam pošljemo elektronsko sporočilo z anketo o našem sodelovanju. To naredimo na
podlagi našega zakonitega interesa za vodenje naših odnosov z vami in razumevanja vaših preferenc in potreb.
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V nekaterih primerih lahko izvajamo avtomatizirano obdelavo vaših osebnih podatkov, in sicer z namenom
opredelitve vaših karakteristik kot zdravstveni delavec v zvezi s kliničnimi preferencami, znanstvenimi in
izobraževalnimi aktivnostmi po izbiri. To izvajamo na podlagi vašega soglasja. Podaja osebnih podatkov za opisan
namen je prostovoljna. Svoje soglasje lahko vedno prekličete tako, da nas kontaktirate z uporabo kontaktnih
podatkov, ki so navedeni v razdelku "Kako nas kontaktirati?" Upoštevajte, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost
obdelave vaših osebnih podatkov pred preklicem soglasja.
Vaše osebne podatke zbiramo od vas oziroma od tretjih oseb z namenom neposredne komunikacije z vami,
ohranitve ažurnosti naših baz podatkov in zagotavljanja skladnosti z zakonskimi obveznostmi, kot je na primer
poročanje o neželenih učinkih. To delamo na podlagi našega zakonitega interesa za vodenje našega odnosa z
vami ali zato, ker imamo zakonsko obveznost.
V primeru, da uporabimo vaše osebne podatke za drug namen, tj. namen, ki ni opisan zgoraj, vas bomo obvestili o
posameznih namenih in po potrebi o tem, na kateri podlagi izvajamo obdelavo, in sicer takrat, ko od vas pridobimo
podatke, kolikor to zahteva veljavna zakonodaja.

S kom lahko delimo vaše osebne podatke in prenos osebnih podatkov v tretje države
Baxter je mednarodna skupina družb in družba Baxter lahko za zgoraj omenjene namene prenese vaše osebne
podatke drugim Baxter družbam v skupini in ponudnikom storitev, ki ravnajo na račun in v imenu družbe Baxter, kot
so ponudniki IT sistemov, administracije in pomoči uporabnikom in ponudniki IT orodij za upravljanje soglasij in
storitev elektronske pošte. Tem tretjim osebam ni dovoljeno uporabljati vaših osebnih podatkov v druge namene,
razen za izvajanje storitev za nas, in od njih zahtevamo, da zagotavljajo ustrezno raven varstva vaših osebnih
podatkov. Za več informacij glede ponudnikov storitev družbe Baxter nam pišite na privacy@baxter.com.
Nekateri zgoraj navedeni prejemniki se nahajajo ali izvajajo relevantne poslovne dejavnosti zunaj vaše države, v
državah, kot so Združene države Amerike (seznam družb Skupine Baxter in lokacije njihovih sedežev se nahaja na
https://www.baxter.com/location-selector), kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov lahko ne
zagotavlja takšne ravni varstva, ki je enakovredna zakonodaji v vaši državi. Družba Baxter izvaja ukrepe za
zagotovitev ustrezne ravni varnosti podatkov in zagotavlja, da bodo vsi uporabniki podatkov zagotavljali ustrezno
raven varnosti osebnih podatkov, ter da se izvajajo ustrezni tehnični in organizacijski varnostni ukrepi za varnost
vaših osebnih podatkov. Kakršen koli nadaljnji prenos (vključno do naših povezanih družb zunaj EGP) je izveden
skladno z ustreznimi zahtevami za nadaljnje prenose, kot je to določeno z veljavnim pravom.
Informacije o povezanih družbah in hčerinskih družbah in tretjih ponudnikih storitev družbe Baxter ter dostop do
kopij ukrepov, ki jih izvajamo za zagotavljanje varnosti vaših osebnih podatkov in zasebnostih pravic, lahko
zahtevate tako, da nam pišete na privacy@baxter.com ali nas kontaktirate z uporabo kontaktnih podatkov, ki so
navedeni v razdelku "Kako nas kontaktirati?".
Družba Baxter International Inc. in družba Baxter Healthcare Corporation ravnata skladno z zasebnostnim ščitom
EU-ZDA in zasebnostnim ščitom Švica-ZDA, kot je določen s strani Oddelka za gospodarstvo ZDA (U.S.
Department of Commerce) glede zbiranja, uporabe in hrambe osebnih podatkov, ki so preneseni iz EU/EGP in
Švice v Združene države Amerike. Tako družba Baxter International Inc. kot družba Baxter Health Care Corporation
sta potrdili Oddelku za gospodarstvo, da spoštujeta načela zasebnostnega ščita. Če obstaja kakršno koli razhajanje
med tem obvestilom o zasebnosti in načeli zasebnostnega ščita, bodo prevladala načela zasebnostnega ščita. Več
o programu zasebnostnega ščita lahko izveste na spletni strani https://www.privacyshield.gov/. Do obvestil o
zasebnostnem ščitu družbe Baxter International Inc.’s in družbe Baxter Healthcare Corporation lahko dostopate
tukaj www.baxter.com.
Če smo vključeni v prodajo ali prenos celote ali dela naših podjetniških sredstev ali poslovanja preko transakcije
prodaje deležev ali sredstev, se lahko vaši osebni podatki prenesejo na prevzemnika, ki bo zagotovil najmanj enake
ali višje standarde ravnanja glede vaših osebnih podatkov. Če pride do takšnega prenosa deležev ali sredstev,
boste o tem obveščeni in boste lahko preklicali vaše soglasje oziroma – kot je ustrezno – ugovarjali prenosu vaših
osebnih podatkov in obdelavi ter uporabi vaših osebnih podatkov s strani prevzemnika.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?
Vaši osebni podatki se bodo hranili za naslednja obdobja:
•
Če ste nam dali soglasje za pošiljanje tržnih, promocijskih in podobnih sporočil, bomo vaše osebne podatke
hranili, dokler ne prekličete soglasja za prejemanje takšnih sporočil oziroma dokler ne bomo več pošiljali takšnih
sporočil;
•
Če smo vaše osebne podatke zbirali le za to, da vam pošiljamo ankete, omenjene v tem obvestilu, bomo vaše
kontaktne podatke hranili, dokler se ne odjavite od prejemanja takšnih anket oziroma dokler vam ne bomo več
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•

pošiljali takšnih anket, karkoli nastopi prej. Kot del teh anket, bomo hranili vaše podatke iz anket, dokler boste
ostali stranka družbe Baxter, in te podatke bomo potrebovali za boljše razumevanje našega poslovanja.
Če smo vaše podatke pridobili posredno, tj. od tretjih oseb, bomo vaše osebne podatke hranili do prvega
kontakta z vami, nadaljnja hramba pa je pogojena z vašim prejemom tega obvestila in/ali vašim soglasjem, kot
je ustrezno. Če takšen kontakt ne more biti izveden v razumnem času po pridobitvi vaših podatkov, bodo
podatki izbrisani.

Vaše pravice
V določenih primerih vam lokalni zakoni o varstvu osebnih podatkov in drugi lokalni zakoni (vključno s Splošno
uredbo o varstvu osebnih podatkov) zagotavljajo pravice glede vaših osebnih podatkov. Te pravice se razlikujejo
glede na državo / regijo. Zahtevate lahko:
•
•
•
•

dostop ali kopijo vaših osebnih podatkov, vključno z informacijo, ali hranimo vaše osebne podatke in če ja, za
kakšne namene. Zahtevate lahko tudi informacijo o tem, kdo uporablja vaše osebne podatke.
da popravimo vaše osebne podatke, če mislite, da so nepravilni ali nepopolni, ali da izbrišemo vaše osebne
podatke, razen če imamo zakonsko obveznost, da podatke hranimo ali nam je hramba sicer dovoljena v skladu
z veljavno zakonodajo.
da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov in jih ne izbrišemo.
da vam zagotovimo vaše osebne podatke, ki smo jih pridobili od vas, z namenom, da jih lahko shranite in
ponovno uporabite za osebno uporabo in lahko zahtevate, da te podatke posredujemo tretji osebi.

Vaše pravice lahko uveljavljate tako, da kontaktirate vašo lokalno družbo Baxter z uporabo kontaktnih podatkov
navedenih v razdelku "Kako nas kontaktirati?".
Kot je omejeno zgoraj, imate tudi pravico preklicati vaše soglasje ali ugovarjati naši uporabi ali razkritju vaših
osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ali če se to izvaja na podlagi našega zakonitega interesa. To
lahko storite kadarkoli, tako da se odjavite od prejemanja tržnih ali drugih sporočil, navedenih zgoraj, ki jih prejemate
na podlagi vašega soglasja kot tudi od anket, v skladu z navodili za odjavo, ki so navedena v posameznih sporočilih.
Če se ne morete odjaviti na opisan način, nas kontaktirajte z uporabo kontaktnih podatkov spodaj. Če menite, da
uporabljamo, razkrivamo ali drugače obdelujejo vaše osebne podatke na način, ki ni skladen z zakonodajo, lahko
vložite prijavo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov v vaši državi.
Vse zahteve glede uveljavljanja vaših pravic bomo obravnavali v skladu z veljavno zakonodajo. Upoštevajte, da v
nekaterih okoliščinah uveljavljanje določenih pravic ni mogoče.

Kako nas kontaktirati?
Prosimo, da vaše zahteve in pomisleke glede obdelave osebnih podatkov naslovite na:
BAXTER farmacevtska družba d.o.o.
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Tel. št.:
E-mail:
Vnesite lokalni poštni predal
Vaše pravice lahko uveljavljate ter pridobite dodatne informacije glede vaših pravic, tega obvestila ali kako
obdelujemo vaše osebne podatke, tako da kontaktirate pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov pri družbi
Baxter na elektronskem naslovu privacy@baxter.com.

B. Pasivno zbiranje osebnih podatkov
Podatki, zbrani z uporabo vaših lokalnih spletnih strani Baxter
Vaši podatki lahko izhajajo, se generirajo ali se avtomatsko zbirajo z vašo uporabo spletnih strani Baxter, ki
vsebujejo različne tehnologije in funkcionalnosti z namenom, da vam zagotovijo naše storitve. Te tehnologije in
funkcionalnosti lahko vključujejo unikatne identifikatorje in podatke o preferencah, kot je vaše uporabniško ime,
geslo, tržne preference, naslov internetnega protokola ("IP") in piškotke, ki lahko vključujejo informacije, ki se štejejo
za oseben podatek kot tudi podatke, ki vas neposredno ne določajo, vendar se nanašajo na vašo napravo, vrsto
brskalnika, operacijski sistem, računalnik ali mobilno napravo, vaše vedenje na strani in način uporabe povezav
(angl. clickstream) glede na dejanja, ki jih opravite na naši spletni strani, "Tehnologije za sledenje, ki jih
uporabljamo".
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Tehnologije za sledenje, ki jih uporabljamo
V okviru našega zakonitega interesa vaša lokalna spletna stran Baxter uporablja različne tehnologije z namenom,
da vam zagotovimo določene storitve in funkcionalnosti, kot so opisane v nadaljevanju.

Piškotki
Kot mnoge druge spletne strani tudi spletne strani Baxter uporabljajo "piškotke". Piškotek je majhna datoteka, ki je
prenesena na trdi disk vašega računalnika z namenom, da nam omogoči izboljšati vsebino (npr. pomaga nam
opredeliti, kateri deli strani so popularni in kateri manj, tako da lahko izboljšamo te dele v prihodnosti) in prilagoditi
vsebino spletne strani našim uporabnikom. Vaš brskalnik lahko nastavite, da bo zavrnil piškotke in vas obvestil, ko
je piškotek naložen na vaš računalnik.
Uporaba piškotkov se lahko razlikuje glede na edinstvene funkcije spletnih strani Baxter. Za dodatne informacije
glede uporabe piškotkov glejte pravilnik o piškotkih, ki se nahaja v spodnjem delu lokalne spletne strani Baxter.
Praviloma uporabljamo piškotke (in druge tehnologije, omenjene spodaj) za naslednje namene:
•

Zagotavljanje storitve: piškotki se lahko uporabljajo, da se vam zagotovi določena storitev. Na primer, če
se vpisujete v del naše spletne strani z nadzorovanim dostopom, bomo namestili začasni sejni piškotek
za potrditev avtentikacije. Podatki, ki so vsebovani v teh piškotih, so sestavljeni iz naključnih podatkov, ki
jih uporablja strežnik za namen avtentikacije zahtev brskalnika do strežnika v posamezni seji. Če se
odločite, da ne boste sprejeli začasnega piškotka, ne boste mogli obiskati teh spletnih aplikacij. Piškotke
uporabljamo tudi, ko obiščete spletno stran Baxter in od nas zahtevate dokumente ali odgovor. Ob
izpolnjevanju obrazcev boste imeli možnost, da vam spletna stran Baxter namesti piškotek na vaš lokalni
trdi disk. Prejem takšne vrste piškotka lahko izberete, da si prihranite čas pri izpolnjevanju obrazca in/ali
ponovnih obiskih naše spletne strani. Uporabo piškotkov lahko nadzorujete na ravni posameznega
brskalnika, vendar če se odločite zavrniti piškotke, lahko to omeji uporabo določenih funkcij na naši spletni
strani ali storitvi.

•

Izboljšanje uporabe spletne strani: če je uporaba piškotkov omogočena, si lahko spletna stran Baxter
zapomni vaše preference in premikanje, dokler ne zaprete posameznega okna brskalnika (v primeru
začasnih piškotkov) ali dokler ne onemogočite ali zbrišete piškotkov. Mnogi uporabniki raje uporabljajo
piškotke, da lahko čim bolj neovirano obiščejo spletno stran. Zavedati se morate, da piškotki ne morejo
"vdreti" v vaš trdi disk in vrniti pošiljatelju osebnih podatkov iz vašega računalnika.

•

Za razumevanje naših uporabnikov: ko obiščete spletno stran Baxter, lahko naši računalniki samodejno
zberejo zbirne statistične podatke o vedenju uporabnikov. Sledimo lahko statističnim in drugim podatkom,
kot je število uporabnikov spletne strani, uporabnikov IP naslov, obiskane strani, domene, iz katerih
prihajajo uporabniki, katere brskalnike uporabljajo posamezniki in kako se gibljejo po naši strani. Te
podatke o vašem obisku uporabljamo le za zbirne namene. Takšna statistika je uporabljana, da nam
omogoči razumeti interese uporabnikov in izboljšati vsebino in delovanje naše spletne strani.

•

Prikazovanje oglaševalnih vsebin: sodelujemo lahko s tretjimi izvajalci storitev, da namestijo slikovne pike
ali drugo tehnologijo za sledenje na naši spletni strani v imenu družbe Baxter z namenom prilagajanja
vsebine kot tudi, da se vam prikažejo oglasi s spletnih strani tretjih oseb glede izdelkov in storitev Baxter,
ki bi vas morda zanimali glede na vašo interakcijo s spletnimi stranmi Baxter. Za dodatne informacije
prosimo glejte razdelek glede oglaševanja spodaj, vključno z informacijami o tem, kako nastaviti nastavitve
brskalnika, da ne sprejmejo takšnih piškotkov ali druge tehnologije za sledenje.

Spletni svetilniki [Ta razdelek se uporabi, če lokalna Baxter stran uporablja spletne svetilnike]
Svetilniki so elektronske slike (t.i. "single-pixel gif" ali "web beacon"), ki nam omogočajo štetje obiskov strani ali
dostopov do naših piškotkov. Na splošno katera koli slika, ogledana kot del spletne strani, vključno z oglasno pasico,
lahko deluje kot spletni svetilnik. Spletni svetilniki so navadno zelo majhni, velikosti 1 krat 1 slikovne pike, pasicam
podobne datoteke, vendar je njihovo prisotnost mogoče zlahka opaziti v brskalniku Internet Explorer s klikom na
"Ogled" in potem "Vir". Spletni svetilniki so tako majhni, da ne porabijo dragocenega prostora na zaslonu
računalnika, ki je rajši uporabljen za prikaz koristne vsebine. Spletne svetilnike lahko vključimo tudi v HTMLoblikovana glasila, ki vsebujejo grafike, ki jih pošljemo prijavljenim naročnikom, da lahko preštejemo, koliko glasil
je bilo prebranih. Dodatno lahko spletne svetilnike uporabljajo nekatera oglaševalna omrežja, ki prikazujejo oglase
na naši strani, in sicer znotraj njihove jasno razvidne oglaševalne pasice.

Naslovi Internetnega Protokola (IP)
Naslovi Internetnega Protokola (IP) so edinstveni identifikatorji, dodeljeni vsakemu računalniku, ko se poveže na
internet. Podatke o IP naslovu zbiramo od vsakega obiskovalca naših spletnih strani in jih vnašamo le za sistemsko
administrative namene. IP naslovi se ne uporabljajo za identifikacijo. Ti podatki nam pomagajo pri pripravi zbirnih
demografskih podatkov in drugih podatkov glede uporabe te strani in nam omogočajo izboljšati njene funkcije. IP
naslovov ne povezujemo z nobenimi podatki, ki omogočajo določitev posameznika. V nekaterih primerih lahko IP
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naslove uporabimo tudi za prikazovanje oglasov na spletnih straneh tretjih oseb, in sicer glede izdelkov in storitev
Baxter, ki naj bi vas zanimali glede na vašo interakcijo s spletnimi stranmi Baxter. Kot je navedeno spodaj v razdelku
"Oglaševanje", lahko onemogočite takšno tehnologijo s prilagoditvijo nastavitev brskalnika, da se piškotki ne
sprejemajo.

Analitična orodja
Analitična orodja in tehnologije so del spletnih strani Baxter. Z uporabo piškotkov analitična orodja zbirajo in
shranjujejo podatke, kot so čas obiska, obiskane strani, čas porabljen na posamezni strani spletnih strani Baxter,
IP naslov in vrsto operacijskega sistema v napravah, ki so bile uporabljene za dostop do spletne strani Baxter. Za
dodatne informacije glede uporabe piškotkov preberite pravilnik o piškotkih, ki se nahaja na spodnjem delu spletne
strani Baxter.

Oglaševanje: Za uporabo podatkov, zbranih v okviru zgoraj navedenih tehnologij v imenu družbe Baxter, lahko
sodelujemo s tretjimi ponudniki storitev z namenom prilagoditve vsebine kot tudi za prikazovanje oglasov na spletnih
straneh tretjih oseb glede Baxter izdelkov in storitev, ki naj bi vas zanimali glede na vašo interakcijo s spletnimi
stranmi Baxter. Nekateri od oglasov na spletnih strah tretjih oseb so lahko prilagojeni, kar pomeni da so namenjeni
vam glede na to, kar mi ali tretji ponudnik storitve, ki prikazuje oglas, vemo o vas ali vaši aktivnosti na računalniškem
brskalniku na spletnih straneh Baxter in spletnih straneh tretjih oseb. Kot zahtevano z zakonodajo, bomo v nekaterih
jurisdikcijah to izvajali le z vašim soglasjem. Od prejemanja prilagojenih oglasov s strani naših tretjih ponudnikov
storitev se lahko odjavite z nastavitvijo vašega brskalnika tako, da ne sprejema piškotkov. Glede upravljanja z
vašimi varnostnimi preferencami glejte razdelek "pomoč" v vašem brskalniku. Za odjavo od oglaševanja, ki temelji
na zanimanjih, s strani sodelujočih družb v naslednjih izbirnih potrošniških mehanizmih obiščite:
- stran Digital Advertising Alliance (DAA) glede samo-regulativne odjave (http://optout.aboutads.info/) in
"AppChoices" prenosno stran, ki temelji na mobilni aplikaciji (https://youradchoices.com/appchoices)
- stran European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) glede potrošniške odjave
(http://youronlinechoices.eu)
- stran Network Advertising Initiative (NAI) glede samo-regulativne odjave (http://optout.networkadvertising.org/).
V mobilnem okolju večina operacijskih sistemov ponuja izbiro odjave v napravi, ta pa je posredovana družbam, ki
zagotavljajo oglaševanje na podlagi zanimanj. Za nastavitev odjavne preference na identifikatorju mobilne naprave
(kot je Apple's IDFA ali Android's GAID), obiščite strani z navodili proizvajalca naprave glede trenutne izbire ali
preberite več o pošiljanju signalov za omejitev oglasnega sledenja za vaš operacijski sistem tu:
http://www.networkadvertising.org/mobile-choices.
Upoštevajte, da se morajo te nastavitve nastaviti na vseh napravah (vključno z vsakim brskalnikom na vsaki
napravi) za katere se želite odjaviti in če zbrišete svoje piškotke ali če uporabljate drug brskalnik ali napravo, boste
morali ponovno določiti svoje odjavne preference.

Varnost
Izvajamo razumne in ustrezne varnostne ukrepe za preprečevanje izgube, nepooblaščene uporabe in spremembe
katerih koli osebnih podatkov, ki jih zberemo o vas preko lokalnih spletnih strani Baxter. Vzdržujemo razumne
varnostne standarde za zaščito osebnih podatkov, ki jih hranimo. Če imate kakršna koli vprašanja glede varnosti
vaših osebnih podatkov, nas lahko kontaktirate z uporabo kontaktnih podatkov, ki so navedeni v razdelku "Kako
nas kontaktirati?" zgoraj.
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