
IZJAVA O ZASEBNOSTNEM ŠČITU ZA NEKATERE NEODVISNE PRODAJNE ZASTOPNIKE  

ZADNJA SPREMEMBA: 22. 9. 2016 

Avon Products, Inc. ("API" ali "mi") je izdelal to Izjavo o zasebnostnem ščitu z namenom, da vam pojasnimo, kako 

ravnamo z vašimi osebnimi podatki, če ste neodvisni prodajni zastopnik povezane družbe API (vsaka posebej 

"povezana oseba”), ki se nahaja v Združenem kraljestvu Velike Britanije, Nemčiji, Italiji ali Španiji ("Zadevne države 

EU"). 

API je zavezan k spoštovanju Načel zasebnostnega ščita EU-ZDA za osebne podatke navedene zgoraj. Skladno s 

tem API potrjuje, da deluje v skladu s sedmimi Načeli zasebnostnega ščita, in sicer z načelom Obvestila; Izbire; 

Odgovornosti za prenos tretjemu; Varnosti; Celovitosti podatkov in omejitvah namena; Dostopa; in Pritožbenega 

mehanizma, izvrševanja in odgovornosti (skupaj "Načela zasebnostnega ščita"). Več informacij o programu 

Zasebnostnega ščita, vključno s seznamom certificiranih organizacij, najdete na spleteni strani 

www.privacyshield.gov. 

Zvezna komisija za trgovino in drugi pooblaščeni zakoniti organi ZDA lahko v okviru svojih preiskovalnih in izvršilnih 

pristojnosti preverijo API v zvezi s tem, ali API uporablja in razkriva vaše osebne podatke skladno z Načeli 

zasebnostnega ščita. 

Ta izjava o zasebnostnem ščitu dopolnjuje Izjavo o zasebnosti API, dostopno na naslovu 

http://avoncompany.com/privacy-statement.html. V primeru kakršnih koli razhajanj med to Izjavo o zasebnostnem 

ščitu in Izjavo o zasebnosti API glede ravnanja z osebnimi podatki, prevlada ta Izjava o zasebnostnem ščitu. V 

primeru kakršnih koli razhajanj med določbami te Izjave o zasebnostnem ščitu in Načeli zasebnostnega ščita, pa 

prevladajo Načela zasebnostnega ščita. 

Osebni podatki, prejeti iz Zadevnih držav EU 

Povezane osebe API, ki se nahajajo v Zadevnih državah EU, posredujejo API osebne podatke neodvisnih prodajnih 

zastopnikov, ki te podatke shranjuje v ZDA. Ti podatki vključujejo, vendar niso omejeni na, ime, službene in osebne 

kontaktne podatke, spol, državljanstvo, datum rojstva; podatke o kreditih, zakonski stan, datum začetka dela, podatke 

o bančnem računu, podatke o transakcijah, prodajne dejavnosti in načrte, podatke o uspešnosti, evidenco upravljanja 

ter podatke o dostopu do sistema in aplikacij ter IP naslov in podatke o računu. 

Uporaba in razkritje osebnih podatkov 

 

API bo uporabljal in razkrival vaše osebne podatke le za namene, ki so skladni z obvestili o zasebnosti povezanih 

oseb API v Zadevnih državah EU. Med drugim je lahko API dolžan razkriti vaše osebne podatke kot odziv na 

zakonite zahteve javnih in državnih organov, vključno z zahtevami za izpolnjevanje zahtev nacionalne varnosti in 

kazenskega pregona. 

Odgovornost za prenos tretjemu 

Za namen izvajanja funkcij ali storitev v imenu API in njegovih povezanih oseb sklepamo pogodbe z drugimi podjetji 

in posamezniki. Te osebe imajo lahko dostop do osebnih podatkov, ki so potrebni za opravljanje njihovih nalog, 

vendar lahko osebne podatke uporabljajo samo za namen zagotavljanja storitev za nas ali naše povezane osebe in 

jih ne smejo uporabljati za druge namene. API zahteva, da se njegovi predstavniki in ponudniki storitev, ki imajo 

dostop do osebnih podatkov neodvisnih prodajnih zastopnikov, ki jih prejmejo iz Zadevnih držav EU, bodisi zavežejo 

k spoštovanju Načel zasebnostnega ščita bodisi so zavezani k spoštovanju EU Direktive o varstvu podatkov ali 

drugega sklepa o ustreznosti, ali z nami sklenejo pisni sporazum, ki od njih zahteva, da zagotovijo vsaj enako raven 

varstva zasebnosti, kot jo zahtevajo Načela zasebnostnega ščita.  



API je lahko odgovoren, če njegovi pogodbeniki obdelujejo osebne podatke na način, ki ni v skladu z Načeli 

zasebnostnega ščita. 

Varnost 

Uporabljamo razumne in primerne fizične, elektronske in administrativne varnostne ukrepe, da zaščitimo vaše 

osebne podatke pred izgubo, zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem. 

Celovitost podatkov; Omejitev namena 

Izvajamo razumne ukrepe, da zagotovimo, da so osebni podatki, ki jih obdelujemo, zanesljivi za njihovo predvideno 

uporabo, točni, popolni in ažurni v obsegu, ki je potreben za namene, za katere te osebne podatke uporabljamo. Če 

nameravamo vaše podatke uporabiti za namen, ki ni združljiv z nameni, določenimi v veljavnih obvestilih o 

zasebnosti povezanih podjetij API v Zadevnih državah EU, ali če jih nameravamo razkriti katerikoli tretji osebi, ki ni 

bila predhodno identificirana, vas bomo o tem obvestili in vam ponudili možnost, da takšno uporabo in/ali razkritje 

zavrnete. 

Dostop 

Zahtevate lahko pregled in popravek osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, tako da pošljete zahtevo na 

info@avon.si . 

Pritožbeni mehanizem, izvrševanje in odgovornost  

Če se želite pritožiti glede uporabe in razkritja osebnih podatkov s strani API, nas prosim kontaktirajte na naslov 

info@avon.si. API in njegove povezane osebe bodo obravnavale in poskušale rešiti pritožbe in spore glede uporabe 

in razkritja vaših osebnih podatkov v skladu z Načeli zasebnostnega ščita. V primeru, da vaših pritožb ne bo mogoče 

rešiti interno, bodo te posredovane družbi Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (JAMS), ki je ponudnik 

alternativnega reševanja sporov s sedežem v ZDA. Reševanje vašega spora pred JAMS o uporabi in razkritju vaših 

osebnih podatkov s strani API v skladu z Načeli zasebnostnega ščita bo brezplačno. Spletno stran JAMS najdete na 

https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. 

V nekaterih primerih vam bo za rešitev spora glede uporabe in razkritja vaših osebnih podatkov s strani API v skladu 

z Načeli zasebnostnega ščita na voljo zavezujoča arbitraža. 

Kontaktne informacije 

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke v zvezi s to Izjavo zasebnostnem ščitu, nas prosim kontaktirajte preko 

elektronske pošte na info@avon.si, ali nam pišite na enega od naslednjih naslovov: 

Avon Products, Inc., 601 Midland Avenue, Rye New York 10580 v vednost (Attn): Pravni oddelek (Legal Dept.)  - 

Oddelek za zasebnost (Privacy Office)   

Avon Cosmetics Limited, Nunn Mills Road, Northampton, NN1 5PA | Združeno kraljestvo Velike Britanije, 

V vednost (Attn): odgovorna oseba za zasebnost (Global Privacy Officer)  

Ker komunikacija po elektronski pošti ni vedno varna, vas prosimo, da v svoja elektronska sporočila ne vključujete 

občutljivih podatkov. 

Spremembe Izjave o zasebnosti 
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Ta Izjava se lahko skladno z zahtevami Zasebnostnega ščita občasno spremeni. Kdaj je bila ta Izjava o 

zasebnostnem ščitu nazadnje spremenjena, lahko ugotovite tako, da pogledate pod legendo »ZADNJA 

SPREMEMBA« na vrhu te strani. Katerekoli spremembe te Izjave bodo začele veljati, ko bo spremenjena Izjava 

objavljena na spletni strani. 


