
 

 

TAG Heuer POLITIKA ZASEBNOSTI 

 

To politiko zasebnosti („Politika”) vzpostavlja TAG Heuer, podružnica LVMH Swiss 

Manufacturing SA (6A RUE LOUIS-JOSEPH CHEVROLET 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 

SWITZERLAND) in njena povezana podjetja, ki distribuirajo blagovno znamko TAG Heuer 

(skupaj„TAG Heuer«). Če imate kakršna koli vprašanja glede zbiranja in obdelave vaših 

osebnih podatkov s strani TAG Heuer, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo podatkov 

prek https://www.tagheuer.com/contact/ (Pišite nam, kategorija Osebni podatki). 

Natančno preberite to politiko, da boste razumeli našo politiko in prakso v zvezi z vašimi 

osebnimi podatki ter kako jih bomo obdelovali in obravnavali. Z uporabo spletnega mesta ali 

aplikacije TAG Heuer, s klicem TAG Heuer, z naročanjem v butiku TAG Heuer ali z drugačnim 

posredovanjem vaših osebnih podatkov (skupaj “Doseganje”) se strinjate s to politiko. Na 

splošno spoštujemo pravice do zasebnosti naših strank in se zavedamo pomembnosti zaščite 

podatkov, ki se o njih zbirajo. 

1 Sprejem politike in soglasje 

Če se obrnemo na TAG Heuer, ne glede na uporabljeni način in način, lahko zberemo in 

obdelamo določeno število osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas. 

Politika velja za vsak primer, v katerem se obrnete na nas, ne glede na uporabljeno metodo ali 

medij. Podrobno opisuje pogoje, pod katerimi lahko zbiramo, hranimo, uporabljamo in 

shranjujemo informacije, ki se nanašajo na vas, pa tudi izbire, ki jih imate v zvezi z zbiranjem, 

uporabo in razkritjem vaših osebnih podatkov. 

V vsakem primeru, v katerem se obrnete na nas, se podatki zbirajo bodisi z vašim izrecnim 

soglasjem bodisi kadar je to potrebno za izpolnitev vaših naročil (izvajanje pogodbe) za 

uresničitev zakonitih interesov (npr. odgovarjanje na vaša vprašanja) ali za skladnost s pravnimi 

obveznostmi TAG Heuer. Zato boste bodisi obveščeni, bodisi pozvani, da sprejemate to 

politiko. 

Soglasje lahko kadar koli umaknete in zahtevate, da prenehamo obdelovati vaše podatke in / ali 

jih izbrišemo, čeprav to ne bo vplivalo na veljavnost predhodnega zbiranja ali obdelavo vaših 

osebnih podatkov. Upoštevajte, da lahko vaše osebne podatke obdelujemo tudi na drugi pravni 

podlagi, zlasti za zagotovitev dobrega delovanja našega spletnega mesta, ko dostopate do njega. 

Če se s to politiko ne strinjate ali nam drugače ne zagotovite nekaterih potrebnih osebnih 

podatkov (v tem primeru vas bomo obvestili, na primer tako, da te podatke jasno navedete v 

naših obrazcih za registracijo), (a) ne sme uporabljati naših spletnih mest ali aplikacij ali 

izkoristiti članstva v My TAG Heuer in (b) morda vam ne bomo mogli zagotoviti našega blaga 

in / ali storitev.  

Kateri so viri osebnih podatkov? 

Ta politika se nanaša na osebne podatke, ki jih zbiramo od vas ali o vas iz naslednjih virov: 



 

 

Spletna mesta TAG Heuer ali spletna mesta / aplikacije za mobilne naprave. Stranke in 

druge kontaktne osebe (kot so kandidati in vse osebe, ki jih zanima okolje TAG Heuer), 

usmerjene na spletna mesta, ki jih upravlja TAG Heuer ali za njih, vključno s spletnimi mesti, 

ki jih upravljamo pod lastnimi domenami / URL-ji, in stranmi, ki jih upravljamo v družabnih 

omrežjih tretjih kot Facebook, Instagram, Twitter itd., pa tudi odjemalca in druge stike (na 

primer kandidate in vse osebe, ki jih zanima okolje TAG Heuer), usmerjena na mobilne strani 

ali aplikacije, ki jih upravlja TAG Heuer ali za njih, kot so aplikacije za pametne telefone 

(skupaj “Spletne strani«). 

E-pošta, besedilna in druga elektronska sporočila. Elektronske komunikacije, ki vključujejo 

e-pošto in komunikacije na kateri koli platformi za sporočanje ali družabna omrežja, med vami 

in TAG Heuer (skupaj “E-naslov") 

Klicni center TAG Heuer. Klici na katero koli številko službe za pomoč uporabnikom, ki jo 

upravlja TAG Heuer.  

TAG Heuer klepet v živo. Klepetajte s katero koli številko službe za stranke, ki jo upravlja 

TAG Heuer. 

Butiki in delavnice TAG Heuer. Trgovine in delavnice, ki jih upravlja TAG Heuer ali katere 

koli podružnice TAG Heuer. 

Prireditve TAG Heuer in mize, pulti ali stojnice TAG Heuer na sejmih ali prireditvah, 

zlasti s katerim koli vprašalnikom, anketo ali obrazci, ki bi jih izpolnili. 

Drugi obrazci za spletno ali offline registracijo, na primer tekmovanja in promocije. 

Drugi viri, kadar je primerno, vključno z javno dostopnimi informacijami, pa tudi z uporabo 

CCTV kamer. 

2 Katere osebne podatke zbiramo? 

Odvisno od (i) storitev, ki jih ponuja TAG Heuer in jih uporabljate vi, ter (ii) vira, iz katerega 

izvirajo obdelani osebni podatki in (iii) vaših odločitev in konfiguracije terminala (zlasti glede 

piškotkov in drugih sledilcev), lahko TAG Heuer zbira in obdeluje naslednje osebne podatke. 

a. Podatki, ki ste jih sporočili vi 

Ko se obrnete na nas, vas bomo morda prosili, da navedete osebne podatke, kot so: 

• Vaše ime, 

• Poštni naslov,  

• Elektronski naslov naslov, 

• Telefonska številka, 

• Podrobnosti o plačilu, vključno s podatki o bančnem računu, 

• Vaše želje in zanimanja, 

• Vaš datum rojstva, 

• Vaš spol, 

• ID za družabna omrežja, 



 

 

• Vaše ure, 

• Vaše državljanstvo, 

• Podatki o davčni identifikaciji (za nekatere države), 

• Podrobnosti o osebnem dokumentu (v butikih, v nekaterih državah), 

• Podrobnosti o vstopnih kartah (v nekaterih butikih, v nekaterih državah). 

Ti podatki se uporabljajo za vzpostavitev in upravljanje vašega osebnega računa pri TAG 

Heuer, vaše članstvo v My TAG Heuer in / ali katero koli naročilo, ki ste ga morda oddali ali 

drugače opravili pri TAG Heuer, pa tudi za vzpostavitev stika z vami. Uporabljajo se tudi za 

boljše prepoznavanje vaših želja in želja glede izdelkov, ki jih ponujamo.  

Osebni podatki, ki so za nas nujni za izpolnitev namenov, opisanih v tej politiki (glej 7. točko), 

so na različnih straneh spletnih mest označeni z zvezdico in / ali podčrtani, kot je potrebno ob 

vsakem stiku s TAG Heuer. Če teh obveznih polj ne izpolnite ali nam drugače ne posredujete 

teh informacij, TAG Heuer morda ne bo mogel poskrbeti za vaše zahteve in / ali vam zagotoviti 

zahtevanih izdelkov in storitev. Drugi osebni podatki, ki bi nam jih posredovali, so povsem 

neobvezni in nam omogočajo, da vas bolje spoznamo ter ustrezno izboljšamo naše 

komunikacije in storitve. 

Podatke lahko zbiramo tudi iz javno dostopnih virov, ki se štejejo za podatke, ki ste jih sporočili 

vi.  

Podrobnosti o plačilu: ko na začetku navedete ali posodobite svoje podatke o plačilu, jih lahko 

posredujemo prek šifrirane povezave tretjemu plačilnemu obdelovalcu. Tak prenos je zlasti 

upravičen, da se zagotovi skladnost z varnostnimi in pravnimi standardi. 

Email naslov: vaš e-poštni naslov lahko uporabimo za odgovor na vašo zahtevo (upravičeni 

interes). Z vašim soglasjem lahko vaš e-poštni naslov uporabimo za pošiljanje naših novic ali 

drugih e-poštnih sporočil in oglasov v zvezi z našimi izdelki, zlasti za obveščanje o vseh novih 

izdelkih ali storitvah, ki bi vas lahko zanimale. V ta namen lahko vaše podatke delimo s 

Facebookom in Googlom (glejte poglavje 6). Kadar koli lahko izjavite, da ne želite več 

prejemati novic, e-poštnih sporočil ali oglasov tako, da sledite povezavi na koncu vsakega 

glasila ali nas kontaktirate na https://www.tagheuer.com/contact/ (Pišite nam, kategorija 

Osebni podatki). 

Podatki v e-pošti: Če nam pošljete e-poštno sporočilo ali če vam pošljemo e-poštno sporočilo, 

lahko hranimo vse informacije, ki jih vsebuje e-poštno sporočilo, zlasti za reševanje vaših 

poizvedb ali za drugačno pomoč. 

Podatki v drugih komunikacijskih sredstvih: Če komunicirate s TAG Heuer ali če TAG Heuer 

komunicira z vami, lahko hranimo vse podatke, ki jih vsebujejo taka sporočila, zlasti za 

reševanje vaših poizvedb ali za drugačno pomoč.  

b. Podatki, zbrani v zvezi z uporabo spletnih strani ali prek e-pošte  

Ko dostopate, obiščete ali brskate po spletnem mestu ali prejemate in / ali odgovarjate na naša 

e-poštna sporočila, spletni strežnik samodejno registrira podrobnosti vašega dostopa in dejanj. 

Sem spadajo informacije o vaši dejavnosti in interakciji s spletnimi mesti in / ali e-pošto, kot so 

naslov IP, naprava ali vrsta brskalnika, spletna stran, ki ste jo obiskali pred obiskom spletnih 

mest, in identifikatorji, povezani z vašimi napravami, pa tudi kakršne koli podatke dnevnika. 



 

 

Te informacije nam omogočajo, da analiziramo, kako se dostopa do spletnih strani in kako se 

uporablja, ter da sledimo njihovi učinkovitosti in kateri koli storitvi, ki se ponuja na ali prek 

njih. 

Naša spletna mesta uporabljajo tudi tehnologije tretjih partnerjev, kot so NextRoll, Facebook 

ali Criteo, da nam pomagajo prepoznati vašo napravo in razumeti, kako uporabljate naša spletna 

mesta, da lahko izboljšamo svoje storitve, da odražajo vaše interese, in vam ponudimo oglase 

o izdelkih, ki so vas verjetno zanimale. Natančneje, NextRoll, Facebook ali Criteo zbirajo 

informacije o vaši dejavnosti na naših spletnih straneh. 

Informacije o lokaciji: vaše naprave nam lahko (odvisno od vaših nastavitev) posredujejo 

informacije o lokaciji, zlasti prek spletnih mest. Te podatke uporabljamo za prilagajanje, 

izboljšanje in zaščito spletnih strani. Na primer, podatke o vaši lokaciji lahko uporabimo za 

določanje nastavitev lokalnega jezika ali za geografsko označevanje objave. 

Hipertekstualne povezave do spletnih mest ali virov tretjih oseb: lahko predlagamo hipertekstne 

povezave z naših spletnih strani do spletnih mest tretjih oseb ali internetnih virov. Ne 

nadzorujemo in ne moremo biti odgovorni za prakse zasebnosti in vsebine tretjih oseb. 

Natančno preberite njihove pravilnike o zasebnosti, če želite izvedeti, kako zbirajo in obdelujejo 

vaše osebne podatke 

Piškotki in podobne tehnologije: Vse te informacije in podatki se zbirajo samodejno, zlasti s 

piškotki ( za delovanje in sledenje, funkcionalni , tehnični ,  brskalnika itd.) in spletnimi 

svetilniki (glej odstavek 3). Uporabljamo tudi Google Analytics (glej odstavek 4) in Google 

ReCaptcha (glej odstavek 5).  

c. Podatki, zbrani s socialnega omrežja 

Ko pooblastite tretje socialno omrežje (Facebook, Instagram itd.), da z nami deli informacije in 

podatke, lahko prejmemo vse podatke, ki jih javno delite v družabnem omrežju, ter vse podatke, 

ki so del vašega profila ali omogočite skupno rabo socialnega omrežja (vključno z vašim 

imenom, elektronskim naslovom, spolom, sliko profila, uporabniško kodo, seznamom 

prijateljev ali stikov itd.). 

Podatke, ki se nanašajo na vaš profil, prejmemo tudi, ko uporabljate funkcionalnost socialnega 

omrežja, integrirano na spletnih straneh, ali če z nami komunicirate prek socialnega omrežja. 

Vedno se morate zavedati pogojev uporabe in pravilnika o zasebnosti, ki velja za družabno 

omrežje tretjih oseb in je njegova izključna odgovornost. 

d. Podatki, zbrani pri Global-e 

TAG Heuer sodeluje z Global-e, vodilnim ponudnikom čezmejnih rešitev za e-trgovino, da vam 

omogoči naročanje v nekaterih državah, kjer TAG Heuer običajno ne zagotavlja storitev 

obdelave in izpolnjevanja naročil.  

Ko naročite na našem spletnem mestu v nekaterih državah, TAG Heuer vaše osebne podatke 

(vključno z imenom, naslovom, telefonsko številko, številko računa, e-poštnim naslovom, 

podatki o transakciji) zbira posredno od Global-e. TAG Heuer bo takšne podatke obdelal kot 

neodvisni krmilnik, kot je opisano v tej politiki, zlasti za obdelavo vašega nakupa. 



 

 

Global-e bo vaše osebne podatke (i) obdelal kot neodvisni upravljavec podatkov za namene, 

opisane v lastni politiki zasebnosti, ki je na voljo na https://www.tagheuer.com/privacy-

policy.html in (ii) kot obdelovalec podatkov v imenu TAG Heuer v skladu s pogoji, določenimi 

v oddelku 9.  

e. Podatki o tretjih osebah 

V nekaterih primerih TAG Heuer zbira podatke, ki jih uporabnik posreduje nekomu drugemu 

(npr. Skupna raba seznama želja). V tem primeru bo komunikacija opravljena samo za namen 

izmenjave informacij, z navedbo referenčne osebe in z ustreznimi informacijami v zvezi z 

obdelavo njihovih osebnih podatkov. 

3 Piškotki 

3.1 Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo v vaš 

računalnik ali mobilni telefon. Veliko se uporabljajo za spletno delovanje ali za bolj učinkovito 

delovanje. Piškotki pomagajo spletnim mestom, da prepoznajo vašo napravo in si zapomnijo 

podatke o vašem obisku (npr. želeni jezik, velikost pisave in druge nastavitve). Večina spletnih 

brskalnikov je nastavljenih tako, da sprejema piškotke, čeprav lahko svoj brskalnik ponastavite 

tako, da zavrne vse piškotke ali navede, kdaj se piškotek pošlje, kot je navedeno v oddelku 3.3 

spodaj. Upoštevajte pa, da nekateri deli spletnih mest morda ne bodo delovali pravilno, če 

zavrnete piškotke. 

Uporabljamo tudi spletne svetilnike (znane tudi kot "oznaka akcije" ali "jasna tehnologija GIF") 

ali podobno tehnologijo, ki pomaga analizirati učinkovitost spletnih strani z merjenjem na 

primer števila obiskovalcev spletnega mesta, števila obiskovalcev, ki so kliknili ključne 

elemente spletnega mesta ali katere spletne strani so bile obiskane.  

3.2 Kako uporabljamo piškotke? 

Piškotki nam omogočajo upravljanje storitev, kot ste zahtevali, olajšajo vam navigacijo na naših 

spletnih straneh in uporabo njihovih funkcij, tako da vam zagotovimo brezhibno izkušnjo in 

ustrezne oglase. 

Lahko sodelujemo z drugimi podjetji, vključno z družabnimi ali oglaševalskimi omrežji, ki 

postavljajo piškotke, spletne svetilnike ali drugo sledilno tehnologijo na spletna mesta za 

zbiranje ali prejemanje informacij z naših spletnih mest in drugje na internetu in te informacije 

uporabljajo za zagotavljanje merilnih storitev in ciljanje oglasov (na primer Facebook, 

NextRoll ali Criteo). 

3.3 Kako upravljati nastavitve piškotkov? 

Večina brskalnikov vam omogoča upravljanje nastavitev piškotkov s spreminjanjem nastavitev 

brskalnika. Če se strinjate z našo uporabo piškotkov, vendar kasneje želite to onemogočiti, 

lahko nastavljene piškotke izbrišete in spremenite nastavitve brskalnika, da blokirate nadaljnje 

piškotke. Funkcija »Pomoč« v vašem brskalniku vam mora povedati, kako. Naslednje povezave 

nudijo tudi navodila za upravljanje nastavitev piškotkov pogosto uporabljenih brskalnikov: 



 

 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl ) 

• Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-

allow-cookies ) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-

website-preferences?redirectlocale=en-US&redirectslug=Omogočanje in 

onemogočanje piškotkov ) 

• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=fr_FR) 

• Preverjanje brskalnika WebChoices (https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN) 

Poleg tega boste morda želeli obiskati www.aboutcookies.org, ki vsebuje izčrpne informacije 

o tem, kako to storiti v najrazličnejših brskalnikih. 

Če blokirate piškotke, bo to morda vplivalo na vašo izkušnjo na naši spletni strani. 

4 Google Analytics 

Možno je, da nekatera ali vsa spletna mesta uporabljajo Google Analytics, storitev analize 

spletnih strani, ki jo zagotavlja Google Inc. (»Google«). Google Analytics s pomočjo piškotkov, 

ki so besedilne datoteke, nameščene v vašem računalniku, pomaga analizirati uporabo spletnih 

strani s strani uporabnikov. Podatki, ki jih ustvarijo piškotki v zvezi z vašo uporabo spletnih 

strani (vključno z vašim naslovom IP), bodo Googlu posredovani in shranjeni na strežnikih v 

Združenih državah. Google bo te podatke uporabil za oceno vaše uporabe spletnih strani, 

sestavljanje poročil o dejavnostih spletnega mesta za svojega založnika in zagotavljanje drugih 

storitev, povezanih z dejavnostjo spletnih strani in uporabo interneta. Google lahko te podatke 

posreduje tretjim osebam, če za to obstaja zakonska obveznost ali če tretje osebe te podatke 

obdelujejo za Googleov račun, vključno z založnikom spletnih mest. Google se ne bo 

navzkrižno skliceval na vaš naslov IP z drugimi podatki, ki jih ima Google.  

Kot je omenjeno v 3. oddelku zgoraj, lahko uporabo piškotkov onemogočite tako, da na 

navigatorju izberete ustrezne parametre. Vendar lahko takšna deaktivacija prepreči uporabo 

nekaterih funkcij spletnih mest. Z uporabo spletnih strani izrecno soglašate z Googlovo 

obdelavo vaših osebnih podatkov pod zgoraj opisanimi pogoji in nameni. 

Če ne želite, da se Google Analytics uporablja v vašem brskalniku, lahko namestite dodatek za 

brskalnik Google Analytics na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

5.   Google reCaptcha  

Storitev Google reCaptcha se na spletnih mestih uporablja za zagotovitev, da dostop zahteva 

fizična oseba in ne z avtomatizirano obdelavo. Storitev vključuje pošiljanje naslova IP in, če je 

primerno, drugih podatkov, ki jih Google potrebuje za storitev reCAPTCHA. V skladu s čl. 6 

(1) (f) GDPR obstaja legitimen interes za to obdelavo podatkov, da se zagotovi varnost 

spletnega mesta in zaščita pred avtomatiziranimi vnosi (napadi). Za storitev velja tudi Googlov 

pravilnik o zasebnosti. Za več informacij obiščite: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
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6 Ciljna skupina po meri in ujemanje strank 

Ciljne skupine po meri Facebook in Googlova zveza strank vam lahko ponudimo oglase na 

podlagi osebnih podatkov, ki smo jih zbrali od vas, vključno z vašim e-poštnim naslovom. 

Facebook in Google se zavezujeta, da vaših podatkov ne bosta delila ali uporabljala za drug 

namen in jih ne bosta hranila po tej obdelavi. 

Več o zasebnosti Facebook ciljnih skupin in Googlovega povezovanja strank lahko izveste na 

spletnem mestu https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience in 

https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sl&ref_topic=6296507 

In če ne želite biti del te publike, vas vabimo, da jo zaprosite za prekinitev 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Pišite nam, kategorija Osebni podatki, Posodabljanje 

mojih podatkov).  

7.   Kako uporabljamo vaše osebne podatke? 

Podatke in informacije, zbrane o vas, uporabljamo za: 

- omogočanje vseh funkcij spletnih strani; 

- pravilno izvajanje vseh funkcij spletnih strani; 

- Prilagodite svojo uporabo spletnih strani ter izboljšajte spletna mesta in vse njegove 

funkcije; 

- Sodelujte z vami in odgovorite na vsa vaša vprašanja ali pripombe, vključno s tem, da 

vas obvestimo o vseh spremembah v zvezi z našimi storitvami in / ali izdelki; 

- Odgovorite in izpolnite katero koli pogodbo z vami, zlasti v zvezi z izdelki, ki ste jih 

morda kupili ali kako drugače prejeli, zlasti prek naše službe za popravila; 

- Upravljajte svoje članstvo in / ali račun stranke, vključno z našo spletno trgovino, da 

posredujete in / ali upravljate katero koli naročilo, zlasti zato, da vam ponudimo 

najboljšo storitev za stranke in vam zagotovimo vse informacije, ki jih lahko zahtevate; 

- Nadaljujte z upravljanjem proti goljufijam in črnim seznamom za vse primere, v katerih 

je bila oseba vpletena v goljufije v zvezi z našimi izdelki, storitvami ali blagovnimi 

znamkami, predvsem zaradi dovoljenja, spreminjanja ali zavrnitve dostopa te osebe do 

storitev ali izdelkov ter kakršnega koli vstopa v stik s TAG Heuer ter komuniciranje in 

obramba pravic TAG Heuer pred državnimi organi in sodišči; 

- Z vašim soglasjem ali v skladu z veljavnimi pravili in predpisi vam zagotavljamo 

kakršne koli informacije, ki bi lahko bile drugače koristne ali bi vas zanimale, zlasti v 

zvezi z našimi izdelki in priložnostmi za promocijo, zlasti z glasili, vabili in drugimi 

publikacijami; 

- Izvedite vse potrebne ukrepe v zvezi z vašimi spletnimi transakcijami, zlasti za 

preprečevanje goljufij in neplačil. 

- Poskrbite za ustrezno oglaševanje. 

8 Hramba podatkov 

Kot poslovna praksa osebnih podatkov ne hranimo dlje, kot je potrebno za navedene namene 

in za izpolnjevanje zakonskih zahtev, razen če se z vami ne dogovorimo drugače. Vaši podatki 

pa se lahko hranijo in / ali arhivirajo za omejeno obdobje, ki ne sme presegati 10 let (razen če 

zakonske obveznosti ali predpisi zahtevajo ali dovoljujejo daljše obdobje hrambe). Po koncu 

https://en-gb.facebook.com/legal/terms/customaudience
https://support.google.com/google-ads/answer/6334160?hl=sl&ref_topic=6296507


 

 

veljavnega obdobja hrambe bomo vaše podatke izbrisali, ne da bi vam bilo treba posredovati 

nadaljnje informacije.  

9 Kako delimo in / ali prenesemo vaše osebne podatke? 

Vaše osebne podatke bo obdeloval TAG Heuer, podružnica LVMH Swiss Manufacturing SA 

in / ali katero koli od njenih podružnic, ki distribuira izdelke in storitve TAG Heuer. Lahko se 

prenesejo ali kako drugače pošljejo TAG Heuer, podružnici LVMH Swiss Manufacturing SA 

in njenim podružnicam, ki distribuirajo izdelke in storitve TAG Heuer, za upravljanje in 

optimizacijo odnosov s strankami ter za pošiljanje informacij o ponudbah in novostih. v mejah 

vašega soglasja ali veljavnih zakonitih razlogov.  

Lahko jih delimo ali prenesemo v primeru reorganizacije TAG Heuer, vključno z združitvijo, 

prevzemom, razdružitvijo in na splošno kakršno koli reorganizacijo. 

Vaše osebne podatke lahko delimo ali prenesemo tudi naslednjim tretjim osebam: 

- Neodvisni ponudniki v zvezi s storitvami, ponujenimi na spletnih straneh, zlasti vsi 

ponudniki IT storitev, svetovalci, ponudniki storitev gostovanja in vzdrževanja spletnih 

strani in katere koli druge tretje osebe, ki v našem imenu obdelujejo osebne podatke, pa 

tudi ponudnike poštnih in plačilnih storitev, da izpolnijo in izvršijo katero koli naročilo, 

ki ste ga oddali na spletnih mestih ali prek njih ali bolj splošno posredovali v okviru 

vašega dosega nam. 

- Neodvisni podizvajalci, da vam zagotovijo izdelek, storitev ali informacije, ki ste jih 

zahtevalitako dobro, kot kakršna koli služba za stranke; takšne tretje osebe vključujejo 

ponudnikov storitev plačil in preprečevanje goljufij. 

- Tretji podizvajalci, da vam na podlagi podatkov, zbranih od vas in / ali z vašo uporabo 

spletnih strani, zagotavljajo oglaševanje na podlagi zanimanja (kot je razloženo v 

oddelkih 2.b in 6). 

- Katera koli oseba ali subjekt, ki ga zahteva zakon ali sodni red: vaše podatke lahko 

razkrijemo tretjim osebam, če ugotovimo, da je takšno razkritje razumno potrebno za 

uskladitev z zakonodajo, zaščito naših pravic ali preprečevanje goljufij ali zlorab. Ko 

prejmemo zahteve organov pregona ali državne varnosti za informacije, jih natančno 

preučimo, zlasti če so nejasne, preširoke ali kako drugače nezakonite. Kadar je to 

zakonsko dovoljeno in razumno mogoče, vas lahko obvestimo, da se zahtevajo vaše 

informacije. V vsakem primeru sta tako presoja zahteve kot tudi možnost, da vas o njej 

obvestimo, po lastni presoji in morda ne bosta odgovorna s civilnega, kazenskega ali 

upravnega vidika. 

Osebne podatke lahko posredujemo tretjim osebam, kadar in samo takrat, ko je to potrebno za 

zagotavljanje izdelkov ali storitev. V takih primerih je tem tretjim osebam prepovedano 

uporabljati te podatke preko tistega, kar je potrebno za zagotavljanje teh izdelkov ali storitev.  

V vsakem primeru, kadar se opravi čezmejni prenos osebnih podatkov, zagotavljamo, da je 

zagotovljena ustrezna raven zaščite za prenos osebnih podatkov zunaj Švice in EGP. V 

nekaterih posebnih primerih, ko ta raven zaščite ni zagotovljena, bomo prejeli vaše predhodno 

soglasje ali s prejemnikom osebnih podatkov vzpostavili pogodbeni okvir ali zadostne zaščitne 

ukrepe, ki zagotavljajo ustrezno raven zaščite v tujini. Dostop do kopije teh zaščitnih ukrepov 

lahko zahtevate tako, da se obrnete na nas. 



 

 

Opozarjamo vas, da so nekateri partnerji, ki prejemajo vaše osebne podatke, lahko upravljavci 

podatkov, kar pomeni, da so za te podatke odgovorni, da je obdelava vaših podatkov predmet 

njihove politike zasebnosti, ki jo lahko najdete pri vzpostavljanju stikov z njimi in da pravice, 

povezane s temi podatki, ki jih želite zahtevati, je treba zahtevati neposredno od njih. To lahko 

na primer velja za plačila, goljufije, vračilo davkov in upravljanje financiranja (vključno z 

Adyenom, Global Blue, Forter, Cybersource) in za logistične partnerje (na primer odvisno od 

države, La Poste, UPS, FedEx). 

10 Varnostni ukrepi  

Strogo uporabljamo načela varstva podatkov po zasnovi in privzeto ter izvajamo ustrezne 

tehnične in organizacijske ukrepe, da čim bolj omejimo obdelavo vaših podatkov in zagotovimo 

njihovo varnost. Zlasti in privzeto obdelujemo samo osebne podatke, ki so potrebni za vsak 

določen namen obdelave, in dostop do vaših osebnih podatkov je omejen na tisto, kar je 

potrebno za namene, podrobno opisane v 7. točki te politike.  

V zvezi z  vašimi plačilnimi transakcijami opravljenimi z vašimi plačilnimi podatki, so le-ti 

šifrirani s tehnologijo SSL. 

11 Vaše izbire 

Prizadevamo si, da vam ponudimo izbiro v zvezi z osebnimi podatki, ki nam jih posredujete ali 

se nanašajo na vas, zlasti prek naših spletnih strani. Naslednji mehanizmi vam omogočajo 

nadzor nad vašimi osebnimi podatki.  

Glede piškotkov in podobnih tehnologij: brskalnik lahko nastavite tako, da zavrne vse ali 

nekatere piškotke brskalnika ali pa vas opozori, ko se piškotki uporabljajo, kot je omenjeno v 

3. in 4. členu zgoraj. 

Če se strinjate, da boste prejemali informacije o ponudbah in novostih TAG Heuer, lahko to 

navedete prek ustreznih potrditvenih polj na obrazcih za registracijo ali tako, da ugodno 

odgovorite na vprašanja, ki so jih predstavili naši predstavniki TAG Heuer Boutique. 

Če se odločite, da ne želite več prejemati takšnih sporočil, se lahko naknadno odjavite na 

naslednji način: 

- Upoštevajte navodila v vsakem elektronskem sporočilu 

- Prek vašega računa My TAG Heuer 

- Preko strani KONTAKT Z ZDA na spletnem mestu TAG Heuer 

https://www.tagheuer.com/contact/ (Pišite nam, kategorija Osebni podatki) 

Upoštevajte, da tudi, če se odjavite od prejemanja tržnih sporočil, lahko od nas še vedno 

prejemate administrativna sporočila, kot so potrditve naročil ali drugih transakcij, obvestila o 

dejavnostih vašega računa (npr. Potrditve računa, spremembe gesla itd.). 

 

12 Vaše pravice  



 

 

Imate pravico zahtevati dostop do informacij o osebnih podatkih, povezanih z vami, ki jih 

obdelujemo pri nas. Če imate članski račun My TAG Heuer, lahko kadar koli dostopate do 

svojih osebnih podatkov, jih pregledate, popravite in posodobite z dostopom do njega na 

spletnih straneh. V vsakem primeru pa nas lahko kontaktirate prek:  

https://www.tagheuer.com/contact/ 

Prav tako lahko imate pravico zahtevati, da:  

- Popraviti ali izbrisati vaše osebne podatke ali omejiti obdelavo vaših podatkov; 

- Prenesite svoje osebne podatke tretji osebi;  

- Nehajte obdelovati svoje osebne podatke, v primeru, da se zanašamo na vaše soglasje 

in nimamo druge pravne podlage za nadaljnjo obdelavo vaših podatkov; 

- Nehajte uporabljati moje osebne podatke za ustvarjanje profila stranke; v tem primeru 

ne boste več imeli koristi od prilagojenih ponudb ali storitev; 

- Ne pošiljajte več informacij o svojih ponudbah in novostih. 

Vse zahteve za dostop, popravke in brisanje lahko pošljete tudi po običajni pošti skupaj z vašimi 

kontaktnimi podatki (telefonsko številko in e-pošto) na naslov, naveden na začetku Pravilnika. 

Od vas bomo morda zahtevali dokazilo o identiteti (kopija uradnega osebnega dokumenta s 

fotografijo, v kateri je naveden vaš datum in kraj rojstva). 

Zahteva je brezplačna, razen če je vaša zahteva neutemeljena ali pretirana (npr. če ste take 

osebne podatke že zahtevali večkrat v zadnjih dvanajstih mesecih ali če zahteva ustvari izredno 

veliko delovno obremenitev). V tem primeru vam lahko zaračunamo razumno provizijo v 

skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.  

Svetujemo vam, da nas kontaktirate, če menite, da so bili vaši osebni podatki napačno obdelani 

ali če nismo izpolnili vaših pričakovanj. 

13 Posodobitve pravilnika 

Ta pravilnik lahko občasno revidiramo ali posodobimo. Vse spremembe te politike bodo začele 

veljati z objavo popravljene politike na spletnih mestih.  

14 Pristojnost in veljavno pravo 

To politiko in vse zadeve, ki izhajajo iz te politike ali so povezane s to politiko, ureja materialna 

zakonodaja Švice, ne glede na kolizijo zakonov in načel.  

Za vse polemike, zahtevke ali spore med vami in nami, ki izhajajo iz te politike ali se nanašajo 

nanjo, velja izključna pristojnost sodišč v Neuchatelu v Švici in vsaka stranka nepreklicno 

privoli v pristojnost in kraj takšnega sodišča. 

 

 

15 Stik  



 

 

Za kakršno koli vprašanje ali zahtevo v zvezi z vašimi osebnimi podatki se obrnite na našega 

pooblaščenca za varstvo podatkov https://www.tagheuer.com/contact/ (Pišite nam, kategorija 

Osebni podatki) 

Upoštevajte, da je predstavnik TAG Heuer, podružnice LVMH Swiss Manufacturing v 

Evropski uniji: LVMH Ure in nakit SAS - 7 rue Scribe - 75009 Pariz (Francija)  

 


