ПРАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
Пивара Скопје ја почитува вашата приватност и се обврзува да ја зачува
и заштити. Пивара Скопје го објавува ова правно известување за да ве
информира за начините и можностите за добивање и користење на вашите
лични податоци. Општата структура на нашата веб-страница е таква да не
бара дополнителна идентификација или откривање на било какви лични
податоци. Правното известување е читливо и достапно на нашата вебстраница, а линкот е даден на дното на секоја страница од нашиот сајт.
ВЕБ СТРАНИЦИ ПОКРИЕНИ СО ПРАВНОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ
Ова правно известување ја опфаќа www.lasko-challenge.com
КОРИСТЕЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Податоците се користат за да се подобри корисничкото искуство при
прегледување на нашата веб-страница и подобро да се разберат
потребите и барањата на корисниците. Податоците најчесто се
користат за исполнување на нарачки; имплементација на корисничка
подршка, информации за најнови вести и промени во нашата понуда, за
комуникација со корисниците итн.
Податоците собрани преку нашата веб страница нема да бидат пренесени
и откриени на трети лица во било која форма (освен ако не е поинаку
назначено). Вашата согласност ќе биде потребна за секој евентуален
пренос на информации на трето лице.
КОЛАЧИЊА
Како и повеќето веб-страници и нашата веб-страница користи колачиња.
Колаче е датотека која содржи информации за вашата посета на
нашата веб-страница. Кога ќе посетите некоја веб-страница, колачето
се инсталира на вашиот компјутер. Колачињата обезбедуваат брзо и
лесно прелистување, но исто така претставуваат загрозување на вашата
приватност.
Секо колаче содржи основни информации во врска со вашата посета на
одредена веб-страница. Содржината на колачето се чува во посебна папка
на вашиот компјутер. Оваа папка содржи информации за страницата
на која сте пристапиле, датум и време на пристапот, итн. Сите овие
информации ги зачувува и администраторот на веб-страницата. Во
зависност од вашите поставки, колачињата можат да бидат избришани,
исклучени или употребувани само под одредени услови. Посетителите се
согласуваат да ги прифатат колачињата, но одбиваат да постават колачиња
чија адреса се разликува од онаа во полето за адреси.
Фејсбук колачиња; ова колаче го запишува/идентификува корисникот на
Фејсбук (c_user, datr, fr, pl, sb, xs).
Видео: ова колаче евидентира кое видео корисникот го прегледал (целото)
omDan; ова е колаче кое спречува прикажување на форма во истиот ден
(важи до крајот на денот).
upPod; колаче каде што податоците се внесуваат во формулар - е-пошта,
одговор, избор на држава.
PHPSESSID: идентификација на сесијата (валидност: се додека
пребарувачот не се исклучи).

Youtube колачиња: ова колаче го запишува корисничкиот ID на Youtubе
(APISID, CONSENT, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_
INFO1_LIVE, YSC).
АВТОРСКО ПРАВО
Пивара Скопје (ако не е поинаку наведено) има право на интелектуална
сопственост за сите материјали кои можат да се најдат на www.laskochallenge.com или во форма на HTML датотеки, текстуален материјал,
фотографии, аудио / видео фајлови и други содржини на сајтот.
Пивара Скопје ви овозможува да ги користите објавените содржини
(прикажување на вашиот компјутер, печатење, превземање на датотеки,
репродукција на аудио и видео снимки итн.) само за некомерцијални или
образовни цели, но мора да ги зачувате сите предупредувања за авторски
права.
ОГРАНИЧУВАЊА
Пивара Скопје не презема никаква одговорност за точноста, интегритетот
или соодветноста на информациите објавени на www.lasko-challenge.com.
Пивара Скопје исто така не презема одговорност за каква било штета
предизвикана од посетата на сајтот, за вируси кои може да бидат
преземени од оваа веб-страница.
Пивара Скопје не е одговорна за можно повремено нефункционирање на
веб-страницата, можната неточност на информациите, ниту за каква било
штета што произлегува од користењето на таквите информации.
Го задржуваме правото да ги пренасочиме корисниците до други вебстраници на World Wide Web и не преземаме никаква одговорност за
нивната содржина. Во ниту еден случај Пивара Скопје не може да се смета
за одговорна за какви било директни, индиректни, случајни и ненамерни
штети што произлегуваат од употребата на информациите што се наоѓаат
на www.lasko-challenge.com.
ИЗМЕНИ НА “ПРАВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ”
Страницата “Правно известување” повремено да се менува. Затоа ве
советуваме почесто да го проверувате овој сајт и да бидете информирани
за содржината со цел да спречите какви било проблеми во врска со
користењето на нашата веб-страница и нејзината содржина.

