1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE »SAVE CITY«
Namestitev igre na vaš telefon
Namestitev mobilne igre »SAVE CITY« je brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim
sistemom Android (5.0 in novejši) ali iOS. Namestite jo lahko preko spletne trgovine Google Play (za
telefone z operacijskim sistemom Android) ali App Store (za telefone z operacijskim sistemom iOS).

Uporaba in registracija
Uporaba igre je brezplačna. Za svoje delovanje ne zahteva registracije. Po ceniku operaterja se
uporabniku igre zaračuna le prenos podatkov. Za uporabo nekaterih funkcij (»prijava na delovno
mesto«, »karierna pot«, »info«), ki jih igra nudi je potrebna aktivna internetna povezava.

Nadgradnja aplikacije
Mobilno igro bo GENERALI d.d. redno nadgrajeval, zato priporočamo, da si jo ob nadgradnji takoj
posodobite. Le tako boste lahko izkoristili nove funkcionalnosti.

Težave z igro
V primeru težav z uporabo igre ali ob njenem nepravilnem delovanju, vas prosimo, da se obrnete na
elektronski naslov HR.si@generali.com.

Ostala določila
GENERALI d.d. si pridržuje pravico, da igro »SAVE CITY« spremeni, zamenja ali nadgradi, po
predhodnem obvestilu pa tudi umakne. Pogoji uporabe se lahko spremenijo po predhodni objavi na
spletni strani in opozorilu uporabniku ob posodobitvi mobilne igre.

Omejitev odgovornosti
Zavarovalnica GENERALI d.d. ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi jo zaradi nepravilne uporabe
aplikacije ali zaradi kršitve zakonskih določil ali varnostnih pravil utrpeli uporabniki mobilne igre ali
tretje osebe.

2. POLITIKA ZASEBNOSTI
V nadaljevanju vam posredujemo pomembne informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, s
katerimi razpolagamo na podlagi vaše uporabe naše programske opreme. Z uporabo programske
opreme soglašate, da lahko GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana obdeluje vaše osebne podatke
(nadimek pri vstopu ter ime priimek, e-mail in starost v razdelkih »Prijava na delovno mesto«,
»Karierna pot« ter »Info«, v kolikor se jih na tem mestu odločite podati) v skladu z določili tega
poglavja Pogojev uporabe mobilne igre »SAVE CITY«.

Podatki, ki nam jih posredujete
Z uporabo storitve nam posredujete naslednje osebne podatke:
2.1 Znotraj razdelkov razdelkih »Prijava na delovno mesto«, »Karierna pot« ter »Info« nam lahko
posredujete kontaktne podatke, kot so ime in priimek, naslov elektronske pošte ter starost, ki jih
uporabimo za namene kadrovanja.
2.2 Informacije, posredovane z vašega Facebook računa, s katerim se prijavite v igro ali spletno stran,
kot so vaš javni profil (ime in priimek, profilna slika, starostna skupina, spol, jezik, država in druge
javne informacije), seznam prijateljev, naslov elektronske pošte, razmerja z drugimi Facebook
uporabniki (pri tem se vaše Facebook geslo obdeluje neposredno prek Facebookovih strežnikov,
tako da ne prehaja skozi naše sisteme in do njega nimamo dostopa), ki jih uporabljamo za
namene omogočanja tekmovanja v aplikaciji med Facebook prijatelji.
2.3 Informacije o uporabi - če uporabljate igro, lahko prek avtomatiziranega sistema zbiramo
naslednje podatke, ki jih uporabljamo za namene delovanja in izboljševanja igre:
 tip mobilne naprave, ki jo uporabljate, in različica operacijskega sistema, nameščenega na
mobilni napravi;
 identifikacijske podatke vaše mobilne naprave (npr. unique device identifier ali enotni
identifikator naprave);
 IP-naslov;
 informacije o uporabi igre.
2.4 Na podlagi vašega izrecnega soglasja obdelujemo tudi vaše ime oziroma nadimek, katerega
uporabljate v aplikaciji in sicer za namene objave rezultatov tekmovanja znotraj posebnih akcij v
nagradni igri na Facebook strani Zavarovalnice Generali.

Namen obdelave osebnih podatkov
Podatke, ki nam jih posredujete skladno s prejšnjim poglavjem uporabljamo za:
2.1 Namene kadrovanja in obveščanja o zaposlovanju.
2.2 Namene omogočanja tekmovalnega modula v aplikaciji med Facebook prijatelji.
2.3 Namene:
- razumevanje in analiziranje uporabniških trendov in preferenc uporabnikov zaradi izboljšanja
delovanja in videza storitve, razvoj novih lastnosti in funkcionalnosti storitve ter zaradi
izboljšanja uporabniške izkušnje;
- komuniciranje z vami v zvezi z igro;
- zagotavljanje podpore uporabnikov in odpravo tehničnih težav;
- druge namene v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
2.4. Namene objave rezultata na Facebook strani Zavarovalnice Generali, kot navedeno v zgornjem
poglavju.

Prenos podatkov
Upravljavec lahko podatke, vključno z osebnimi podatki in podatki o geolokaciji, deli s tretjimi
osebami, ki v njegovem imenu in za njegov račun izvajajo storitev, vključno z administracijo raziskav,
tehnično podporo in podporo uporabnikom, logističnimi storitvami in zagotavljanjem elektronske
pošte ter analitike podatkov. Tovrstne tretje osebe so pogodbeno in na podlagi zakona obvezane, da
varujejo osebne podatke, ter jih smejo obdelovati le v obsegu in za namen, določen s pogodbo o
obdelavi osebnih podatkov, sklenjeno z upravljavcem.

Prenos podatkov zunaj teritorija držav članic EU
Storitev je v celoti bazirana na strežnikih na območju držav članic EU. Če uporabljate storitev v tretjih
državah (zunaj EU), jo uporabljate na lastno odgovornost in se morate zavedati, da se zaradi
zagotavljanja storitve vaše informacije lahko prenašajo, shranjujejo in obdelujejo v tretjih državah,
kjer zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ne predpisuje tako visokih standardov kot v
državah članicah EU, kar lahko predstavlja tveganje nezakonite uporabe ali razkritja osebnih
podatkov oziroma nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno
razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani. Z uporabo
storitve v tretjih državah soglašate, da se lahko vaši osebni podatki prenašajo in posredujejo
subjektom, ki so v teh tretjih državah.

Pravice in obveznosti
GENERALI zavarovalnica d.d. Ljubljana, Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana je upravljavec vaših zgoraj
navedenih osebnih podatkov in jih obdeluje za zgoraj navedene namene, obdelujejo pa se bodisi, ker
je obdelava potrebna za nudenje storitve (uporaba aplikacije oziroma udeležba v tekmovanju), bodisi
na podlagi vaše izrecne privolitve. Upravljalec bo vaše podatke, zbrane za namene kadrovanja (točka
2.1) hranil do konca selekcijskega postopka, podatke v zvezi z vašim Facebook računom (točka 2.2) pa
dokler ne izbrišete aplikacije in hrani na vašem Facebook računu ne odstranite dovoljenja za
aplikacijo Save City. Podatke o vaši uporabi aplikacije (točka 2.3) pa bo upravljavec hranil dokler bo
potekal razvoj igre. Podatke o uvrstitvi na tekmovanju (točka 2.4) pa bo upravljavec hranil zgolj z
vašim izrecnim dovoljenjem in sicer do prejema vašega preklica. Privolitev za obdelavo osebnih
podatkov lahko kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno pisno prekličete oziroma pisno zahteva
dostop, dopolnitev, popravek, omejitev, prenos ter izbris osebnih podatkov. Upravljavec mora pod
pogoji iz Splošne uredbe popravke, izbrise ali omejitve obdelave osebnih podatkov sporočiti
uporabnikom, ki so jim bili osebni podatki razkriti, na vašo zahtevo pa mora o tem obvestiti tudi vas.
Zahteva, na kateri lahko uveljavljate vaše pravice je dostopna na sledeči povezavi:
https://www.generali.si/noga-povezave/spodnji-meni/politika-zasebnosti/ pod točko 7 in jo je
izpolnjeno potrebno pisno nasloviti na pooblaščenca zavarovalnice za varstvo osebnih podatkov na
naslov: GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, z oznako “za pooblaščenca za varstvo osebnih
podatkov”, ali preko elektronske pošte na e-naslov: pooblascenec-op.si@generali.com, kamor se
pošlje tudi morebitni ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Več o vaših pravicah si lahko
preberete pod točko 6 na sledeči povezavi: https://www.generali.si/noga-povezave/spodnjimeni/politika-zasebnosti/. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred
njenim preklicem. Na isti zgornji povezavi je dostopen tudi obrazec Prijava kršitve varnosti osebnih
podatkov, katerega prav tako v primeru, da bi radi prijavili kršitev, izpolnite in ga pošljite na zgornji

naslov pooblaščenca upravljavca za varstvo osebnih podatkov. V primeru zavrnitve zahteve lahko
posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo na naslov: RS, Informacijski
pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana. Prav tako ima posameznik, čigar osebne podatke obdeluje
zavarovalnica, možnost vložiti prijavo Informacijskemu pooblaščencu v kolikor sumi, da se njegovi
osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Osebne podatke iz poglavja »2. Politika zasebnosti«, razen občutljivih osebnih podatkov, lahko za
namene iz prejšnjih odstavkov obdelujejo tudi pooblaščene družbe, s katerimi ima zavarovalnica
sklenjene pogodbe o opravljanju storitev zavarovalnega zastopanja oziroma zavarovalnega
posredovanja in pogodbe o obdelovanju osebnih podatkov. Informacija o pooblaščenih družbah je
dostopna na www.generali.si.

Zastopanost spolov
Zavezani smo k zagotavljanju enake zastopanosti moških in žensk v jeziku, ki ga uporabljamo. Izrazi,
kot je uporabnik, kandidat ipd. se uporabljajo v moški in ženski obliki, da se zagotovi zastopanost
obeh spolov. Če pa je uporabljena le moška ali ženska oblika, je namen take rabe prispevati k večji
razumljivosti besedila, beseda pa enakovredno predstavlja oba spola.

