
Pravilnik o varovanju zasebnosti  

Vaša zasebnost je pomembna 
Zadnja posodobitev: 20. december 2021 

Družba Firstup ne zbira, shranjuje ali deli nobenih podatkov o posameznih uporabnikih ali napravah 
(vključno z naslovi IP in identifikatorji uporabnikov) na spletnih mestih ali v aplikacijah, ki niso v lasti 
družbe Firstup. 

Družba Firstup, Inc. in njene povezane družbe ("Firstup") nudijo storitev, ki povezuje 
organizacije z njihovimi zaposlenimi. V tem pravilniku o varovanju zasebnosti je 
pojasnjeno, kako družba Firstup zbira, uporablja in razkriva podatke prek svojih spletnih 
mest ("spletno mesto") ali prek vaše druge interakcije z nami. V tem pravilniku o varovanju 
zasebnosti je pojasnjeno, kako družba Firstup zbira, uporablja in razkriva podatke 
obiskovalcev našega spletnega mesta in notranjih uporabnikov. Ne zajema naših praks 
ravnanja s podatki, kar zadeva končne uporabnike naših storitev ali delodajalce, ki za 
zbiranje podatkov od ali o svojih zaposlenih uporabljajo tehnologijo družbe Firstup. 
Pravilnik o varovanju zasebnosti, namenjen uporabi v tovrstne namene, lahko najdete na 
povezavi Pravilnik o varovanju zasebnosti za več strank.  Če ste končni uporabnik izdelka 
znamke Firstup in želite izvedeti več o naših praksah varovanja zasebnosti, obiščite 
povezavo Pravilnik o varovanju zasebnosti za več strank. Če ste končni uporabnik in želite 
izvedeti več o delodajalčevih praksah ravnanja s podatki, kar zadeva podatke, ki jih zbira s 
storitvami družbe Firstup, si oglejte delodajalčev pravilnik o varovanju zasebnosti. 

Ta pravilnik o varovanju zasebnosti lahko občasno spremenimo. V primeru sprememb vas 
bomo obvestili s spremenjenim datumom na vrhu pravilnika, v nekaterih primerih pa lahko 
dodamo dodatno obvestilo (na primer dodamo izjavo na svoji domači strani ali vam 
pošljemo obvestilo). Spodbujamo vas, da naš pravilnik o varovanju zasebnosti pregledate 
ob vsakem obisku našega spletnega mesta ali drugi interakciji z nami, da boste na 
tekočem z našimi praksami ravnanja s podatki in z možnostmi, ki jim imate na izbiro. 

Uporaba 
podatkov 

S podatki, ki jih zbiramo, ponujamo, vzdržujemo in izboljšujemo svoje 
storitve, jih na primer zagotavljamo in prilagajamo ter komuniciramo s 
potencialnimi strankami o svojih storitvah in drugih izdelkih in storitvah, 
ki bi jih morda zanimali. Podatke, ki jih zbiramo, lahko uporabljamo tudi 
za: 

• iskanje, raziskovanje in preprečevanje goljufivih pravnih poslov in 
drugih nezakonitih dejavnosti ter za zaščito pravic in lastnine 
družbe Firstup in drugih;  

• ugotavljanje, kateri izdelki bi utegnili zanimati vas in druge pri 
oblikovanju rešitev poslovnih težav; in  
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• sledenje nastavitvam komunikacije, da so slednje v skladu z 
vašimi željami, vključno z zahtevami, da ne vzpostavljamo stika z 
vami; in  

• kombiniranje vaših podatkov z drugimi podatki, ki so nam na 
voljo, vključno s podatki drugih virov.  

Skupna raba 
podatkov 

Podatke, ki jih zbiramo, lahko delimo z drugimi na naslednje načine ali 
kot je opisano v tem pravilniku o varovanju zasebnosti: 

• z dobavitelji, svetovalci in drugimi ponudniki storitev, ki 
potrebujejo dostop do teh podatkov za izvajanje del v našem 
imenu;  

• kot odgovor na zahtevo po podatkih, če menimo, da je razkritje v 
skladu z veljavno zakonodajo, predpisom ali pravnim postopkom 
oziroma ga ta zahteva;  

• če menimo, da vaša dejanja niso skladna z našimi dogovori ali 
pravilniki za uporabnike, ali za zaščito pravic, lastnine in varnosti 
družbe Firstup ali drugih;  

• v povezavi z ali med pogajanji glede morebitnih združitve, prodaje 
sredstev podjetja, financiranja ali prevzema celotnega podjetja 
ali njegovih delov s strani druge družbe;  

• med družbo Firstup in našimi trenutnimi in prihodnjimi 
nadrejenimi, podrejenimi, povezanimi in drugimi družbami pod 
skupnim nadzorom in lastništvom; in  

• z vašim soglasjem ali po vašem navodilu. Z drugimi lahko delimo 
tudi zbrane ali anonimizirane podatke, ki jih ni mogoče na 
razumen način uporabiti za vašo identifikacijo.  

Oglaševalske in 
analitične 
storitve drugih 
ponudnikov 

Drugim ponudnikom lahko dovolimo zagotavljanje analitičnih storitev in 
oglaševanje v našem imenu na internetu in v aplikacijah. Te osebe lahko 
uporabljajo piškotke, identifikatorje naprav in druge tehnologije za 
zbiranje podatkov o vaši uporabi storitev in drugih spletnih mest in 
aplikacij, vključno z naslovom IP, spletnim brskalnikom, informacijami o 
mobilnem omrežju, ogledih strani, časom, ki ste ga preživeli na straneh 
ali v aplikacijah, povezavah, ki ste jih kliknili, in podatki o pretvorbi. Te 
podatke lahko uporabi družba Firstup in drugi, da med drugim analizirajo 
in sledijo podatkom, ugotavljajo priljubljenost določenih vsebin, 
oglašujejo in vam postrežejo z vsebinami, namenjenimi vašim 
interesom, v naših storitvah in na drugih spletnih mestih ter za boljše 
razumevanje vaših spletnih dejavnosti. Če želite več informacij o 
oglasih, izbranih glede na zanimanje, ali če ne želite, da se podatki o 
vašem brskanju po spletu uporabljajo za namene vedenjskega 
oglaševanja, obiščite spletno mesto www.aboutads.info/choices 
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oziroma https://www.youronlinechoices.eu/, če imate stalno 
prebivališče v EU.  

Varnost 
Družba Firstup z razumnimi ukrepi ščiti podatke, ki jih ima o vas, pred 
izgubo, krajo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, 
spremembami ter uničenjem.  

Hranjenje 
podatkov 

Podatke, ki jih zberemo o vas, hranimo tako dolgo, kot je potrebno za 
namene, v katere smo jih zbrali. Določene podatke lahko hranimo v 
legitimne poslovne namene ali ker to zahteva zakonodaja.  

Prenos 
podatkov v ZDA 
in druge države 

Družba Firstup ima sedež v Združenih državah Amerike in podatke 
obdelujemo in hranimo v ZDA. Skupaj s ponudniki storitev lahko vaše 
podatke prenesemo v države, v katerih zaščita podatkov ni na enaki 
ravni kot v vaši domači državi, in jih tam hranimo oziroma dostopamo do 
njih. Z ustreznimi ukrepi bomo zagotovili, da bodo vaši osebni podatki 
deležni ustrezne ravni zaščite v državah, v katerih so obdelani, na primer 
s podpisom pogodbenih klavzul, ki jih zahteva Komisija EU s prejemniki 
podatkov, ali z zanašanjem na druge odobrene metode. Družba Firstup 
lahko prenese osebne podatke uradnim organom zunaj Evropskega 
gospodarskega prostora ("EGP"), Združenega kraljestva ("ZK") ali Švice, 
če to zahteva zakonodaja, je dana izrecna privolitev ali prenos temelji na 
zakonitem interesu družbe Social Chorus ali stranke zaradi namenov 
zaščite podatkov, npr. notranjih administrativnih namenov, in ni v višjem 
upravičenem interesu subjekta podatkov.  

Rezidenti EGP, 
ZK in Švice 

Kot rezidenti EGP, ZK ali Švice imate določene pravice in zaščite v 
skladu z zakonodajo o obdelavi osebnih podatkov. 

Pravna podlaga za obdelavo 

Če ste rezident EGP, ZK ali Švice, bomo vaše podatke obdelovali samo 
pod naslednjimi pogoji: 

• Pri obdelavi vaših osebnih podatkov imamo upravičen interes, da 
vam na primer pošljemo sporočila o izdelkih ali storitvah, ki bi vas 
zanimali.  

 

Zahteve podatkovnih subjektov 

Če ste rezident EGP, ZK ali Švice, imate pravico do dostopa do osebnih 
podatkov, ki jih hranimo o vas, in pravico, da zahtevate popravek, izbris 
ali prenos teh osebnih podatkov. Te pravice lahko uveljavljate tudi tako, 
da se na nas obrnete prek spodnjih kontaktnih podatkov. Uveljavite 
lahko tudi pravico, da ugovarjate določeni obdelavi ali zahtevate, da jo 
omejimo. Če imate dostop do naših storitev prek službenega programa 
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in želite uveljavljati katero od teh pravic, se obrnite na svojega 
delodajalca, ki uporablja naše storitve. 

Vprašanja ali pritožbe 

Če ste rezident EGP, ZK ali Švice in vaših pomislekov glede obdelave 
vaših osebnih podatkov ne moremo odpraviti, imate pravico, da vložite 
pritožbo pri organu, pristojnemu za varovanje zasebnosti podatkov v 
državi, v kateri prebivate. Kontaktne podatke organa, pristojnega za 
zaščito podatkov, najdete na povezavi: 
https://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm ali 
https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home/the-fdpic/links/data-
protection—switzerland.html.  

Skladnost z 
osnovami 
zasebnostnih 
ščitov 

Družba Firstup se je umaknila iz osnov zasebnostnih ščitov, ki jih je 
določilo ministrstvo za trgovino ZDA, glede zbiranja, uporabe in 
hranjenja osebnih podatkov, prenesenih iz Evropske unije, Evropskega 
gospodarskega prostora in Švice v Združene države Amerike. Družba 
Firstup se bo pri osebnih podatkih, ki jih je prejela med sodelovanjem v 
zasebnostnem ščitu, še naprej držala načel zasebnostnega ščita.  

Vaše možnosti 

Podatki o računu 

Posamezniki imajo pravico, da omejijo uporabo in razkritje svojih 
osebnih podatkov v skladu z načeli zasebnostnega ščita, in sicer lahko 
odločijo, ali so njihovi osebni podatki razkriti tretji osebi oziroma 
uporabljeni v namene, ki se materialno razlikujejo od namenov, v katere 
so bili prvotno zbrani ali katere ste pozneje sami odobrili.  

Če želite omejiti uporabo in razkritje osebnih podatkov v skladu z načeli 
zasebnostnega ščita, nam pišite na naslov: privacy@firstup.io   

Če dostopate do naših storitev, se morate obrniti na svojega 
delodajalca, da posodobi, popravi ali izbriše podatke, ki jih zbira o vaši 
uporabi naših storitev.  Če to ni mogoče, nam pišite na spodnji naslov. 

Piškotki 

Večina spletnih brskalnikov je nastavljena tako, da privzeto sprejmejo 
piškotke. Običajno lahko po želji nastavite brskalnik tako, da odstrani ali 
zavrne piškotke brskalnika. Če se odločite za odstranitev ali zavrnitev 
piškotkov, lahko to vpliva na razpoložljivost in delovanje storitev.  

Vaše pravice do 
zasebnosti v 
Kaliforniji 

Rezidenti Kalifornije imajo določene pravice v povezavi z osebnimi 
podatki v skladu z zakonom o varovanju zasebnosti potrošnikov v 
Kaliforniji ali ("CCPA") (Kalifornijski civilni kodeks, razdelek 1798.100 in 
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naslednji.) in zakonom "Shine the Light" (Kalifornijski civilni kodeks, 
razdelek 1798.83). Če ste rezident Kalifornije, se ta razdelek nanaša na 
vas. 
 
Zakon o varovanju zasebnosti potrošnikov v Kaliforniji  

Dodatna razkritja, povezana z zbiranjem, uporabo, razkritjem in prodajo 
osebnih podatkov 

Zbiranje in uporaba osebnih podatkov: V minulih 12 mesecih smo zbrali 
naslednje kategorije osebnih podatkov: naslov IP, e-poštni naslov, ime, 
priimek, telefonsko številko, podatke o napravi in geolokacijske 
podatke. Osebne podatke zbiramo v poslovne in komercialne namene, ki 
so opisani v zgornjem poglavju "Uporaba podatkov". 

Razkritje osebnih podatkov: Vaše osebne podatke lahko delimo s 
tretjimi osebami, ki so opisane v zgornjem poglavju "Skupna raba 
podatkov". V minulih 12 mesecih smo v poslovne ali komercialne namene 
razkrili naslednje kategorije osebnih podatkov: naslov IP, e-poštni 
naslov, ime, priimek, telefonsko številko, podatke o napravi in 
geolokacijske podatke. 

Prodaja osebnih podatkov: Kalifornijska zakonodaja zahteva 
transparentnost glede osebnih podatkov, ki jih "prodamo", kar za 
namene CCPA pomeni scenarije, po katerih se osebne podatke deli z 
družbo 6sense v zameno za denarno nadomestilo. V minulih 12 mesecih 
smo "prodali" naslednje kategorije osebnih podatkov, odvisno od 
interpretacije CCPA: naslov IP.  Kalifornijski potrošniki, starejši od 16 let, 
imajo pravico, da se kadar koli odločijo, da ne želijo te prodaje. Osebnih 
podatkov o potrošnikih, mlajših od 16, ne prodajamo zavestno. Obiščite 
našo stran "Ne prodajte mojih osebnih podatkov", če želite izvedeti več o 
tem, kako prodajamo podatke, in če želite izvedeti, kako podati zahtevo, 
da ne želite sodelovati. 

Vaše pravice potrošnikov 

Če ste rezident Kalifornije, imate pravico (1) zahtevati več informacij o 
kategorijah in specifičnih delih osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, 
prodali ali razkrili v poslovne namene v minulih 12 mesecih, (2) do izbrisa 
svojih osebnih podatkov, in (3) do zavrnitve morebitne prodaje svojih 
osebnih podatkov, in (4) do nediskriminatornega odnosa zaradi 
uveljavljanja svojih pravic v skladu z zakonom CCPA. Te zahteve lahko 
uveljavite prek telefonske številke (888) 674-1158 ali prek e-poštnega 
naslova privacy@firstup.io. Če želite zavrniti prodajo, lahko obiščete 
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tudi našo spletno stran "Ne prodajte mojih osebnih podatkov". Vašo 
zahtevo bomo preverili tako, da vas bomo po e-pošti prosili, da potrdite 
podatke, ki so potrebni za preprečevanje obdelave vaših osebnih 
podatkov.  Če želite pooblastiti zastopnika, ki bo v vašem imenu 
uveljavljal te pravice, nas pokličite na telefonsko številko (888) 674-1158 
ali nam pošljite e-pošto, da preverimo vašo zahtevo.  

Kalifornijska zakonodaja omogoča rezidentom Kalifornije, da zahtevajo 
določene podrobnosti o tem, kako njihove osebne podatke delimo s 
tretjimi osebami v namene neposrednega oglaševanja.  Če ste rezident 
Kalifornije in želite podati takšno zahtevo, nas pokličite na telefonsko 
številko (888) 674-1158 ali nam pošljite e-pošto na naslov 
privacy@firstup.io. 

Stik z nami 

V primeru morebitnih vprašanj glede tega pravilnika o varovanju 
zasebnosti stopite v stik z nami: V ZDA in na drugih lokacijah zunaj EU: 

Firstup Inc. 
123 Mission St, 25th Floor 
San Francisco, California 94105 
e-poštni naslov: privacy@firstup.io  

Telefon: 844.975.2533 

V EU: 

Firstup UK Limited 
New Penderel House, 4th Floor 
283-288 High Holborn, 
London WC1V 7HP 
United Kingdom 
e-poštni naslov: privacy@firstup.io 
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