Политика за приватност на личните податоци при посета на интернет
страната на БКС Компани
Оваа Политиката за приватност на личните податоци го уредува начинот на кој БКС Компани
ги собира, користи и обработува податоците собрани од поситителите на нашата интернет
страна.
Кои информации ги собираме?
За време на посетата на интернет страната, Вашата приватност целосно се почитува. При
посета на интернет страната info@bks-company.com , ние ги обработуваме Вашите лични
податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку
доброволно гидадете преку контакт формата за најава на нашата интернет страна, заради
користење на нашите производи или доколку испратите барање за информација.
БКС Компани Комерц увоз-извоз Скопје (во понатамошниот текст: БКС Компани) ги обработува
Вашите лични податоци со намера за подобрување на корисничкото искуство преку
унапредување на квалитетот на услугата, односно поефикасно одговарање на Вашите барања
и давање на потребната поддршка при користење на интернет страната, а се со цел да го
подобриме нејзиниот квалитет и услугите што ги нудиме преку неа. Вашите лични податоци
нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта заради која се собрани.
Обработка на Вашите лични податоци за друга цел, може да се врши единствено врз основа на
Ваша претходна согласност.
На кој начин се врши обработката на личните податоци?
Обработката на Вашите лични податоци БКС Компани ја врши согласно прописите за заштита
на лични податоци на Република Северна Македонија, преземајќи ги сите пропишани
технички и организациони мерки за обезедување на тајност и заштита при обработката на
личните податоци со кои располага, а кои се дел од интерниот систем за заштита на лични
податови. Личните податоци може да бидат единствено доставени само на надлежните
органи, согласно со законски предвидената постапка.
Други информации
Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да се напомене дека при користењето
на интернет страната, пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и
преференциите на корисниците. При посетата на интернет страната од корисниците, БКС
Компани може да евидентира информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни
за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои секористат
заради подобрување на квалитетот на интернет страната.
Колачиња на пребарувачот на интернет Колачиња (“cookies") се мали текстуални фајлови кои
се снимаат на вашиот компјутер или мобилен уред заради подобрување на корисничкото
искуство и не се поврзуваат со вашите лични податоци кои претходно сте ни ги доставиле. Со
помош на колачињата БКС Компани го следи движењето на посетителите на интернет страната
и на тој начин собира податоци за подобро разбирање за користењето на интернет страната
од страна на посетителите, со цел да се подобри корисничкото искуство, да се оптимизира и
унапреди функционалноста на интернет страната. Колачињата ни овозможуваат да го
препознаеме Вашиот интернет пребарувач, при следната посета на интернет страната.
Колачињата може да ги зачуваат Вашите преференции и други технички информации, но не

можат да читаат податоци или информации од вашиот хард диск или мобилен телефон, ниту
пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други интернет страни.
Промени во политиката за приватност на личните податоци
БКС Компани има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните податоци во кое
било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе дадеме известување на интернет страната и ќе го
ревидираме датумот на ажурирање на крајот на овој документ. Корисникот сесогласува дека е
негова одговорност периодично да ја проверува Политиката за приватност и дека е свесен за
промените.
Контакт
Доколку сакате Вашите податоци да бидат корегирани или избришани или доколку имате
какви било прашања или предлози од областа на заштитата на личните податоци, можете да
нè контактирате на следната електронска адреса: info@bks-company.com
Напоменуваме дека електронската адреса од која што ќе не контактирате и останатите лични
податоци, како и содржината на Вашите барања или предлози, нема да бидат искористени за
ниту една друга цел освен за да Ви одговориме на Вашето барање, прашање или предлог
упатен до нас.

