Saint Di & Co doo

Stražilovska 16/145, 21000 Novi Sad
PIB: 108856121
e-mail:office@saintDi.com
web:www.saintDi.com

ПОЛИТИКА ПРИВАТНОСТИ
1. Опште одредбе
1.1 SAINT DI & CO DOO NOVI SAD, улица Стражиловска број 16, МБ: 21081540 ПИБ: 108856121 („Saint Di“) Политика
приватности чини саставни део Општих услова пословања и односи се на све техничке уређаје, сајтове, мобилне
апликације, софтверска решења и остале софтвере којима управља и/или који су у власништву „Saint Di“
(„Услуге“).
1.2 „Saint Di“ је власник „OrderEngine“ софтверског решења и вебсајта www.orderengine.io за чије потребе успешног
и несметаног функционисања може прикупљати, обрађивати, користити, складиштити, преносити и откривати
одређене информације и податке од корисника.
1.3 Пословање „Saint Di“ и рад „OrderEngine“ под искључивом су контролом „Saint Di“.
1.4 „Saint Di“ Политика приватности се примењује независно од тога на који начин се врши приступ Услугама.
1.5 У сваком тренутку можете захтевати од „Saint Di“ да Вам у разумном року обезбеди увид и приступ Вашим
подацима.

2. Лични подаци и подаци о предузетнику и привредним друштвима
2.1 Уколико користите Услуге, постоји могућност да ће „Saint Di“ прикупљати и/или доћи у додир са информацијама
о физичким и правним лицима, као што су: име и презиме/пословно име, адреса/седиште, број телефона, број
жиро рачуна, матични број, порески идентификациони број, као и информације које нам Ви доставите и остале
информације које су јавно доступне.

3. Подаци о коришћењу услуга
3.1 Када је реч о коришћењу Услуга на Вашим уређајима, постоји могућност да ће „Saint Di“ прикупљаti и/или доћи у
додир са информацијама попут: device ID, cookies, информације о локацији, време и трајање коришћења услуге,
модел хардвера и софтвера на уређајима који користе услугу, e-mail адреса, licence key, подаци о Вашем
корисничком налогу (account log-in email & password) и трећим лицима у смислу корисника у оквиру Вашег
налога, подаци о приступу интернет мрежи и меморији уређаја, као и информације које нам Ви доставите и које
су јавно доступне.
3.2 „Saint Di“ прикупља и/или може доћи у додир са свим осталим информацијама које се према закону јавно
објављују, које су јавно доступне и/или које сте Ви објавили.
3.3 „Saint Di“ прикупља и/или може доћи у додир са информацијама од јавног значаја на које упућују чланови 1, 2. и
4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, са пуном заштитом права на приватност лица
у складу са чланом 14. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
3.4 „Saint Di“ неће прикупљати нарочито осетљиве податке сходно члану 16. Закона о заштити података о личности
који се односе на националну припадност, расу, пол, језик, вероисповест, припадност политичкој странци,
синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи и осуду за кривично дело.
3.5 „Saint Di“ може вршити анализу и прикупљање извештаја о раду софтвера.
3.6 Cookies политика је саставни део Политике приватности. Вебсајт www.orderengine.io користи cookies који
представљају делове информација које вебсајт оставља на Вашем харддиску како би се унапредила Ваша
интернет претрага. У сваком тренутку можете путем подешавања на Вашем рачунару и интернет претраживачу
подесити да Ваш рачунар не прима cookies са вебсајта www.orderengine.io У том случају постоји могућност да
нећете моћи да приступите неким деловима вебсајта.

4. Коме могу бити доступни подаци
4.1 Ваше податке можемо поделити са запосленим лицима у „Saint Di“, инвеститорима, повезаним лицима и трећим
лицима које „Saint Di“ ангажује за потребе пословања.
4.2 Ваше податке можемо поделити са државним органима и другим правним лицима у случају стечаја,
ликвидације или банкротства над „Saint Di“, као и у случају статусних промјена „Saint Di“, у складу са Законом о
привредним друштвима и Законом о стечају.
4.3 Ваше податке можемо поделити у посебним околностима уколико је то предвиђено императивним законским
одредбама, а нарочито у случајевима предвиђеним Кривичним закоником и Закоником о кривичном поступку.
4.4 У случајевима који нису покривени Политиком приватности и императивним законским одредбама, Ваше
податке можемо поделити са другим физичким и правним лицима на Ваш захтев или у случају Вашег пристанка.
4.5 Наше услуге нису повезане са коришћењем Ваших налога на друштвеним мрежама, те је веза и размена
података прикупљених између Услуга и таквих Ваших налога ван пословања и Политике приватности „Saint Di“.
Као корисник Ваших налога на друштвеним мрежама обавезујете се да се о свакој евентуалној размени података
спроведеној на овај начин, информишете код оператера друштвених мрежа које користите.

4.6 Уколико се противите оваквом прикупљању, поверавању, обради, сазнању, доступности и/или коришћењу
Ваших података у складу са Политиком приватности, молимо Вас да не посјећујете веб сајт www.orderengine.io и
не користите Услуге „Saint Di“.

5. Сврха коришћења података
5.1 Податке корисника у складу са Политиком приватности „Saint Di“ може да користи ради:
• управљања Услугама;
• пружања гарантованих фукција Услуга које користите;
• решавања евентуалних недостатака и унапређења у складу са Вашим корисничким потребама, те
обезбеђења садржаја подржаних Услугама;
• пружања одржавања и подршке за исправан и поуздан рад Услуга;
• слања административних електронских обавештења, нарочито у случајевима да заборавите Ваше log-in
податке;
• превентивног деловања у евентуалним случајевима злоупотребе Услуга или наношење штете „Saint Di“;
• процена и аналитике функционалности Услуга, ради оптимизације процеса рада и свакодневног
побољшавања наших Услуга.

6. Заштита података
6.1 „Saint Di“ заштита података подразумева криптобезбедност података која обухвата криптозаштиту и
управљање информационим материјалима, у складу са правилима и стручним стандардима у области
криптобезбедности.
6.2 „Saint Di“ обавља пословање користећи технологију која омогућава да у оквиру свог пословања предузима
формалне и материјалне мере криптозаштите података које прикупља, са пажњом доброг стручњака према
Закону о привредним друштвима и Закону о информационој безбедности, а све у сврху заштите права на
приватност и са њим повезаних права и слобода. Наглашавамо да на светском нивоу преноси и размене
података и информација који се одвијају преко интернета и бежичних мрежа никада не могу бити у потпуности
безбедни.
6.3 „Saint Di“ предузима све предвиђене механизме заштите Ваших података у складу са одредбама Закона о
заштити података о личности, Закона о информационој безбедности и Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја. Императивним одредбама Закона о заштити података о личности уређују се
услови за прикупљање и обраду података о личности, права лица и заштита права лица чији се подаци
прикупљају и обрађују, ограничења заштите, поступак пред надлежним органом за заштиту, обезбеђење
података, евиденција, изношење података из Републике Србије и надзор.

7. Трајање чувања података
7.1 Ваше информације „Saint Di“ ће чувати само онај временски период који је неопходан за несметано
функционисање Услуга, за време трајања уговора између Вас и „Saint Di“ и у трајању које захтевају императивни
позитивни прописи, након чега ће исте трајно обрисати.

8. Пристанак на међународни пренос података
8.1 Коришћењем Услуга пристајете на међународни пренос података изван Републике Србије, у складу са
Политиком приватности, чланом 53. Закона о заштити података о личности, Конвенцијом о заштити лица у
односу на аутоматску обраду личних података, осталим позитивним императивним прописима и потврђеним
међународним конвенцијама.

9. Измене и надоградње Политике приватности
9.1 Коришћењем техничких Услуга пристајете на нашу Политику приватности и слободном изјавом воље
изјављујете да сте упознати са њеним одредбама и дајете сагласност да Ваше информације користимо у сврху и
на начин одређен и описан Политиком приватности.
9.2 Дужни сте да редовно пратите ажурирања Политике приватности јер коришћењем Услуга пристајете на нове
одредбе према ажурираној Политици приватности. Ажурна и важећа верзија Политике приватности Вам је увек
доступна на вебсајту www.orderengine.io као и у мобилној апликацији „OrderEngine“.
9.3 Политика приватности последњи пут ажурирана 27.10.2017 године.

10. Контакт
10.1 За сва питања, сугестије и појашњења молимо Вас да нам се обратите на мејл: office@orderengine.io, писмени
путем или лично на адреси седишта „Saint Di“:
SAINT DI & CO DOO NOVI SAD
Стражиловска број 16/145
21000 Нови Сад

