Контакт - Кога ќе ни се јавите по телефон, електронска пошта, факс или на друг начин,
содржината и резултатите од овој контакт ние би можеле да ги задржиме во датотеката
Можете доброволно да присуствувате на сите состаноци или специјални настани,
организирани СЦНет Македонија доо, за кои или каде што може да дадете лични
податоци, фотографии и / или аудио-визуелни материјали покажуваат дека вашата слика
и/или снимање на глас и/или изјава.
"Cookies" - Кога ќе контактирате со нас преку нашата веб страна, ние може да користиме
cookies.
Колачињата се фајлови со податоци кои треба да се наоѓаат на вашиот компјутер.Тие
може да содржат информации кои на администраторот на СЦНет официјалната вебстрана им овозможува на корисниците да се идентификуваат при секоја посета на
местото за да видат како тие го користат официјалниот Интернет-сајт и се евидентираат
и колку често се враќаат. Колачињата кои ги користиме, проверуваат и снимаат дека вие
се согласувате со условите за употреба (вклучувајќи го и Правилникот за заштита на
личните податоци).
Кога ќе пристапите на официјалниот вебсајт на СЦНет, серверот пишува еден мал текст
фајл на вашиот хард диск - тоа е "кукис". Овој документ е уникатен и може да се прочита
од страна на серверот или вашиот интернет пребарувач. Тие ни откриваат дали вашиот
компјутер беше искористен за ре-пристап на официјалниот вебсајт на СЦНет
системот. Исто така би можеле да го користи cookies за да се (i) да провериме и
потврдиме ваша согласноста на други услови, (ii) да потврдиме ваша согласност за
употреба на други информации, вклучувајќи и лични информации во согласност со
нашите правила за чување на лични податоци. Од време на време Вие доброволно
обезбедуваат преку официјалната веб-страница ScNet систем или (iii) да го следиме и
снимаме вашето движење на официјалниот вебсајт за СЦНет системот. Cookies не може
да се извршува како код или да шири вирус.

Други сервери не може да ги прочитаат и не можат да бидат земени личните
податоци. Тие се идентификациони податоци познати само на вас и на нас, ние не ги
споделуваме со луѓе надвор од СЦНет систем или со трети страни.
Ако не сакате да добивате колачиња од официјалниот сајт на СЦНет или други сајтови,
вашиот пребарувач треба да бидат оневозможен да добива колачиња. Сепак, треба да
бидете свесни дека ако се одлучите да не добивте колачиња, или на било кој начин ги
промените поставките и колачињата, нема да бидете во можност за пристап до
одредени информации, материјали и / или услуги достапни на официјалниот веб-сајт на
СЦНет системот.

