Zaštita privatnosti
ĐĐ Specijalna vozila d.d. posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika.
Ta politika zaštite privatnosti uređuje odnos prema informacijama koje ĐĐ Specijalna vozila d.d.
prikuplja kad posjetite naše internet stranice.
Izjava o suglasnosti
Korištenjem naših web stranica i usluga sadržanih u njemu, izričete svoj pristanak da nam dopustite da
pohranjujemo osobne podatke koje ste dobrovoljno dostavili, te ih obradili i koristili u skladu s ovim
pravilima o privatnosti.
Poruke u elektroničkom obliku.
Kad nam šaljete elektroničku poštu (e‐mail) s Vašim osobnim podacima po kojima Vas je moguće
identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke
koristimo samo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.
Možda ćemo Vašu elektroničku poruku, odnosno obrazac, proslijediti trećoj strani, drugim
zaposlenicima ĐĐ Specijalnih vozila d.d.
Stranice stranih jezika
Ukoliko se dijelovi ove web stranice nude na drugim jezicima osim hrvatskog, to samo predstavlja
uslugu zaposlenicima, klijentima i ostalim dionicima ĐĐ Spacijalnih vozila d.d. koji se ne služe hrvatskim
jezikom.
Prijenos osobnih podataka od strane malodobnih osoba
Osobe ispod 18 godina ne smiju prenositi osobne podatke bez odobrenja njihovih roditelja ili zakonskih
skrbnika.
Đuro Đaković Spacijalna vozila d.d. ne traže osobne podatke od malodobnih osoba, niti će takvi podaci
biti sakupljani ili obrađivani.
Sigurnost
Đuro Đaković Spacijalna vozila d.d. primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu
vaših osobnih podataka od nenamjernog ili nezakonitog brisanja, izmjena ili gubitaka, kao i protiv
neovlaštenog prijenosa ili pristupa.
Promjene
ĐĐ Specijalna vozila d.d. pridržava pravo izmjene ove izjave o zaštiti privatnosti kako to smatra
prikladnim i bez prethodne obavijesti. Međutim, pobrinut ćemo se da svaka izmjena ove izjave bude u
skladu s zakonima o zaštiti privatnosti.

Pitanja i komentari
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i članice grupacije ĐĐ će odgovoriti na sve razumne zahtjeve za
pregledom, te ukoliko je potrebno, izmjenom, dodavanjem ili brisanjem osobnih podataka.
Za sva pitanja ili komentara na objavljenu politiku zaštite podataka, molimo Vas da kontaktirate
odgovarajućeg službenika za zaštitu osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel: 035/447‐587
Fax: 035/444‐880
E‐mail: tomislav.zeljko@ddsv.hr
Đuro Đaković Specijalna vozila d.d.
Dr. Mile Budaka 1
35 000 Slavonski Brod

