Политиката за приватност на личните податоци и начинот на кој НЛБ Банка AД Скопје
(понатаму: Банка) ги обработува (собира, користи, одржува и открива) податоците собрани од
корисниците (поединечно – „Корисник“) на онлајн Апликацијата за бизнис соработка (понатаму:
Апликација).
Лични податоци
Банката собира лични податоци од корисниците во врска со активностите, услугите, односно
карактеристиките на Апликацијата. Корисниците може да ја посетат Апликацијата и анонимно.
Ние ги собираме личните идентификациски информации од корисниците само доколку тие
самите се согласат да ги поднесат до нас.
Кои податоци ги собираме?
Банката ги собира следниве податоци при поднесување на Апликацијата: Назив, адреса,
матичен број и даночен број на фирмата, дејност на фирмата, управител, лице за контакт,
мобилен телефон, е-маил адреса, понуда за соработка во област (повеќе изборни опции).
Податоци што не се лични
Банката може да собира и податоци за корисниците што не се лични, секогаш кога ја
посетуваат страницата. Овие податоци може да ги вклучуваат името на пребарувачот на
интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи
корисникот при посета на Апликацијата, како што се оперативен систем и испорачувачот на
интернет-услугата и слични информации.
Колачиња на пребарувачот на интернет
Апликацијата може да користи колачиња за да се подобри корисничкото искуство.
Пребарувачот на интернет на корисникот ги чува колачињата на неговиот компјутер со цел
чување на записи за посетите на страницата. Корисниците може да изберат да ги наместат
своите пребарувачи на интернет да ги одбијат колачињата или да јават предупредување
секогаш кога ќе се пратат колачињата. Доколку корисниците ја одберат таа можност, одредени
делови од Апликацијата може да не функционираат како што е предвидено.
Аналитика на „Гугл“
Апликацијата користи аналитика на „Гугл“ за да помогне во анализа на начинот на користење
на Апликацијата од корисниците. Оваа алатка користи колачиња. Генерираните информации
од колачињата за вашето користење на страницата (вклучително и IP адресата) се
проследуваат до „Гугл“. Овие информации се користат за да се евалуира користењето на
страницата од корисниците и за да се направат статистички извештаи за активноста на
страницата на Банката.
Како ги користиме собраните информации?
НЛБ Банка АД Скопје ги обработува податоците од корисниците за следниве цели:
Доставување на соодветна бизнис понуда во зависност од изборот на клиентот.
Како ги штитиме вашите информации?
Банката применува сигурносни мерки (SSL криптиран пренос на податоци, регулиран пристап
на вработените во Банката до податоците и сл.) при прибирање, чување и процесирање на
податоците заради заштита од неавторизиран пристап, промена, откривање или уништување
на вашите лични податоци, како и податоци што не се лични, а се складирани на Апликацијата.
Обработка на вашите лични информации
Банката не ги продава, разменува или изнајмува личните податоци на корисниците на трети
лица. Личните податоци може да се откријат само во согласност со законските прописи
наведени во регулативата за заштитата на личните податоци, како и другата важечка
регулатива.

Политика за приватност на личните податоци само за веб-страницата Оваа политика за
приватност на личните податоци се однесува само за информациите што се собираат преку
нашата Апликација и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини.
Промени во политиката за приватност на личните податоци
НЛБ Банка АД Скопје има право да ја ажурира оваа политика за приватност на личните
податоци во кое било време. Кога ќе го направиме тоа, ќе го ревидираме датумот на
ажурирање на крајот на овој документ. Ги советуваме корисниците често да ја проверуваат
оваа страница (документ) за какви било измени за да бидат информирани на кој начин
овозможуваме заштита на личните податоци што ги прибираме. Корисникот прифаќа и се
согласува дека е негова/нејзина одговорност периодично да ја проверува политиката за
приватност и дека е свесен за промените.
Прифаќање на условите
Со користење на оваа Апликација, корисникот се согласува со одредбите од политиката за
приватност на личните податоци на истата. Доколку не се согласувате со политиката, Ве
молиме не ја користете нашата Апликација. Вашето континуирано користење на Апликацијата
следејќи ги промените на оваа политика ќе се смета за Ваше прифаќање на дадените промени.
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