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ВОВЕД
Ние, НЕОТЕЛ ДОО Скопје (во понатамошниот текст: Неотел), се стремиме да ја
почитуваме приватноста и безбедноста на сите лични податоци кои ги собираме
од посетителите со користење на нашата веб-страна, https://neotel.mk/ , додека
дејствуваме како контролор на личните податоци според соодветните правила
за заштита на личните податоци.
Нашата веб-страна користи колачиња за да ве разликува од другите корисници
на веб-страната. Ова ни помага да ви овозможиме подобро кориснико искуство,
да ја подобриме нашата услуга и да ги персонализираме рекламите и
содржините за вас додека ја користите веб-страната. Оваа политика за
користење на колачиња ги опишува видовите на колачиња што ги користиме на
веб-страната и нашите цели за нивно користење.

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА?
Колачиња се мали текстуални датотеки, кои можат да се употребуваат од страна
на веб-страници со цел да се подобри корисничкото искуство. Колачињата се
зачувуваат на вашиот компјутер или мобилен уред кога го посетувате сајтот, но
не можат да читаат ваши податоци или информации од вашиот хард диск или
пак да читаат други зачувани фајлови за колачиња од други сајтови.
Колачиња кои што се директно поставени од веб страната што ја посетува
корисникот во тоа време, се нарекуваат колачиња од „прва страна“, а оние
колачиња кои се поставени од други веб страни, се нарекуваат „колачиња од
трети страни“.

КОИ КОЛАЧИЊА ГИ КОРИСТИМЕ И ЗОШТО?
Неотел на веб-страната https://neotel.mk/, користи неколку видови на колачиња
при работењето на истата и тоа:
1. Неопходни колачиња
Колачиња кои се неопходни за правилно функционирање на основните функции
на веб-страната како навигација, статистика за посета на сајтот, оптимизација на
содржината, безбедносни цели и слично. Без овие колачиња, ние не можеме да
ги обезбедиме бараните услуги.
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2. Аналитички колачиња
Колачиња кои се користат за да се разбере како посетителите комуницираат со
веб-страната. Овие колачиња помагаат да се обезбедат информации за бројот на
посетители, изворот на сообраќај итн.
3. Колачиња за функционалност
Колачиња кои помагаат да се извршат одредени функционалности како
споделување на содржината на веб-страната на социјалните медиуми, собирање
повратни информации и други карактеристики на трети страни.
4. Колачиња за рекламирање
Колачиња кои се користат за да им обезбедат на посетителите релевантни
реклами и маркетинг кампањи. Овие колачиња ги следат посетителите на веб
страните и собираат информации за да обезбедат прилагодени реклами.

КОГА НИ Е ПОТРЕБНА ВАШАТА СОГЛАСНОСТ?
За сите колачиња е потребна вашата согласност.
Ние бараме ваша согласност пред да ги поставиме на вашиот уред. При посета на
веб-страната на Неотел, добивате порака која ве известува дека оваа страна
користи колачиња. Со кликнување на „Се согласувам“ или со продолжување на
користење на веб-страната, вие се согласувате да ги зачуваме колачињата
опишани во овој документ.
На известувањето има копче „Поставки за колачиња“, со цел вие самите да
одберете кои колачиња со информации за вашата посета на https://neotel.mk/ ќе
бидат зачувани.

КАКО ДА ГИ ИЗБРИШЕТЕ И БЛОКИРАТЕ КОЛАЧИЊАТА?
Доколку не сакате да користиме колачиња како што е наведено погоре, сакате да
ги избришете веќе поставените колачиња или сакате да ја отповикате
согласноста за користење на колачињата, вие тоа можете да го направите во
било кое време преку подесување во веб пребарувачот.
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КОНТАКТ
За било какви прашања, контактирајте нè на oficer@neotel.mk или на
телефонскиот број 02/55 11 157
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