Изјава за приватност
Последна Измена: 2 јуни 2018
Оваа веб страница е во сопственост на Personal Strenghts Македонија, Inc (колективно
"PSP", "ние", "наш" или "нас"). Ја препознаваме важноста на заштитата на информациите
собрани од поединци ("вие") кои ги користат нашите услуги, ги посетуваат нашите вебстраници или на друг начин комуницираат со PSP и преземаат разумни чекори за да ја
одржат безбедноста, интегритетот и приватноста на сите информации во согласност со
оваа Политика за приватност.

Дефиниции
•“ Проценка "значи инструмент, прашалник или инвентар, како што е Strenght Deployment
Inventory ("SDI") што го пополнуваат испитаниците за подготовка на Извештаи; или да се
обезбедат информации за Повиканата страна до Повиканата страна, PSP или PSP
корисниците.
•“Сертифициран фасилитатор"значи поединец кој успешно ја завршил една од нашите
програми за сертификација така што може да администрира прашалници за испитаниците
и да ги интерпретира Извештаите или некој другиот производ генериран од PSP за да
обезбеди повратна информација до Повиканата страна за содржината на Извештаите за
Повиканата страна.
•“ Клиент "значи физичко лице, бизнис или друг субјект кој купува производи или услуги
на PSP или со кои PSP има договорна врска за да обезбеди производи или услуги.
•“ Податоци кои не се од личен карактер” означуваат информации како што се IP адреса,
информации за уредот, податоци за колачиња или други податоци за сесија кои не можат
да доведат до идентификуван поединец.
•“Лични Информации” значи информации како што се име, адреса за е-пошта, поштенска
адреса, телефонски број, информации за фактурирање и информации за сметката, кои се
неопходни за обезбедување или примање Производи или Услуги на PSP.
•“Платформа"значи понуди кои ги нудиме во моментов, како што се Core Strengths и
TotalSDI, како и оние кои можеме да ги развиваме во иднина.
•“Производи и услуги"значи производи и услуги кои се промовираат, продаваат или се
достапни за продажба од страна на PSP, како што се нашите Проценки и Извештаи.
•“Извештаи"значи анализa на одговорите дадени во врска со проценката, која ги
рефлектира одговорите на испитаникот во Проценката. Извештаите може динамично да
бидат прикажани во нашите платформи или статички прикажани во печатена или
електронска форма.
•“Повикана страна"значи поединец кој зема, ќе преземе или преземал Проценка.
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•“Испраќач"значи поединец кој го повикува испитаникот да ја заврши проценката и кој
има пристап до Извештаите генерирани за Повиканата страна.
•“Веб-страница"значи оваа веб-страница и сите други во сопственост и управувани од PSP

Кои информации ги собираме
Ако ја посетите нашата Веб-страница, ние собираме информации кои не се лични и кои ги
добиваме преку вашиот пребарувач и преку нашите лог датотеки. Можеме да снимиме
дел од овие податоци во едно или повеќе колачиња што ги испраќаме до вашиот
пребарувач (видете "Колачиња и Други Технологии").
Ако се регистрирате или креирате сметка, ние бараме да обезбедите одредени лични
информации за време на регистрацијата на сметката. Ние го прибираме вашето име,
информации за контакт и може да ве прашаме за други факултативни информации, како
што се слика или евалуација.
Ако ја пополните проценката, ги собираме вашето име, информации за контакт,
одговорите за проценка, податоците за сесијата и други информации што би одбрале да
ги дадете или да ги поврзете со вашиот профил.
Доколку одберете да добивате маркетинг комуникации, можеме да собереме
информации за отворени е - пораки и дали одредено лице кликнало на линк.
Ако сте клиент или друг бизнис контакт, можеме да го собереме вашето име и други
информации за контакт во редовниот тек на нашата интеракција со вас.
Ако комуницирате со трети страни во врска со нашите производи или услуги, може да
добиеме информации за вас, како од клиенти, веб-страници каде што рекламираме,
деловни партнери и даватели на услуги.
Нашата Политика Кон Децата, Децата под 18 години не смеат да ја користат Вебстраницата или нашата платформа без согласност на родител или старател.

Како ги користиме информациите што ги собираме
За да ја фасилитираме употребата на нашата Платформа, користиме податоци за сесијата
за да ја подобриме навигацијата, за да избегнеме барање информации за идентитет кога
посетителот се движи од страница до страница и воопшто да го подобриме квалитетот на
нашата Платформа. Можеме да користиме агрегирани податоци од сесијата за подобро да
разбереме како се движи нашата платформа, и кои пребарувачи и компјутерски
оперативни системи ги користат нашите посетители, како и IP адресите на посетителите.
Во врска со Проценките, ги користиме одговорите од Проценката за да ја оцениме
Проценката и да генерираме Извештаи и други податоци поврзани со Повиканата страна
(испитаникот). Ние можеме да ги комбинираме податоците од повеќе испитаници; да ги

Изјава за приватност
комбинираме податоците на испитаниците со нашите општи податоци за истражување;
или да ги споредиме или поврземе податоците на испитаникот со други податоците од
друг испитаник.
За безбедносни цели, ние може да користиме IP адреси и податоци за сесија за да
обезбедиме сигурна конекција, да ги дијагностицираме проблемите со нашите сервери и
да ги администрираме нашите Веб-страници и Платформи.
За маркетинг цели, ние може да користиме е-пошта или други информации за контакт за
да испратиме маркетинг комуникации и секогаш ќе обезбедиме опција за одјавување.

Како ги Споделуваме Информациите Што Ги Собираме
Клиенти: Ако земете Проценка спонзорирана од Клиентот, тој Клиент може да добие
Извештаи врз основа на Проценката што сте ја направиле за да ви ги обезбеди
релевантните производи и услуги.
Даватели на услуги: Ние можеме да ангажираме даватели на услуги да извршуваат
функции и да ни пружаат услуги, како што се менаџирање со релациите со клиентите,
управување со договори, исполнување на налози, хостинг и одржување, складирање и
управување со бази на податоци, бизнис анализа и маркетинг. Согласно писмените
договори помеѓу PSP и овие даватели на услуги, секој од овие даватели на услуги има
пристап само до информациите потребни за исполнување на обврската за PSP. На
доставувачите не им е дозволено да ги користат информациите за други цели освен оние
насочени од PSP, и се должни да дејствуваат на начин што е во согласност со принципите
наведени во оваа Политика за приватност.
Странски Дистрибутери или Партнери, ние можеме да им обезбедиме информации на
нашите дистрибутери или партнери на странските пазари за да ги подобриме понудените
производи или услуги, а користењето на таквите информации е во согласност со
принципите на оваа Политика за приватност.
Спојувања и Стекнување; Стечај, можеме да откриеме, да споделиме или да пренесеме
некои или сите информации од нашите Клиенти до или со соодветниот ентитет во
подготовката на трансакцијата, како дел од достојна трудољубивост , или откако
трансакцијата е финализирана, така што наследникот може да продолжи да ги обезбедува
нашите услуги на нашите клиенти.
Спроведување на законот; Судски постапки, одредени федерални, државни, локални или
други владини регулативи може да бараат да ги откриеме информациите што ги имаме.
Ќе употребиме разумни напори да ги откриеме само информациите што се бараат според
важечкиот закон како одговор на валидна судска наредба, налог или наложба.
За да ги заштитиме или да ги спроведуваме нашите права, PSP може да користи
информации за да се заштити себеси, да спречи измамничка активност, или онаму каде
што е поинаку неопходно да се следат расположливите правни мерки. Доколку клиентот
занемарува да плати суми што и се должат на PSP, PSP може да го испрати името на
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клиентот, информациите за контакт и информациите за сметката, на добавувач на услуги
од трета страна за наплата на задоцнети плаќања.

Колачиња и Други Технологии
Повеќето веб-страници, вклучувајќи ги и нашите, користат функција во пребарувачот за да
креираме мала датотека со име "колаче" во пребарувачот на вашиот компјутер. Вебстраницата со хостинг на колаче може потоа да го препознае тој пребарувач кога повторно
ќе ја посетите страницата за да овозможи автоматско најавување и следење на начинот на
којшто го користите сајтот. Имате право да ги блокирате колачињата со конфигурирање на
преференциите или сетинзите на пребарувачот за да престанете да примате колачиња или
да ве поттикнат пред да прифатите колаче од веб-страница што ја посетувате.

Како ги Чуваме и Заштичуваме Вашите Информации
Ги задржуваме Вашите лични информации онолку долго колку што вашата сметка
останува активна или се додека продолжите да работите со нас. Потоа, можеме да ги
задржиме Одговорите за Проценка и други податоци онолку колку што информациите се
потребни за нашето истражување, статистичка анализа, развој на производи или други
комерцијални цели.
Ги следиме општоприфатените индустриски стандарди за заштита на Личните
Информации, и за време на пренесувањето и откако ќе го добиеме. Користиме
административни, физички и технички мерки за заштита на Личните Информации од секој
неовластен пристап, загуба, злоупотреба, откривање, менување или уништување.
Сите податоци собрани преку нашите Платформи се пренесуваат безбедно преку интернет
користејќи 256-битни протоколи за енкрипција на TLS или подобро. Податоците се чуваат
на безбедни сервери во ISO 27001-сертифицирани центри за податоци во Канада и
Европската економска област (ЕЕА).
Оваа Веб-страница може да се поврзе со веб-страниците што ги користат трети лица.
Бидејќи таквите веб-страници не се управувани од PSP, тие не се предмет на оваа
Политика за приватност. Ви препорачуваме да ги прочитате изјавите за заштита на
приватноста кои се поставени на овие веб-страници на трети страни за да ги разберете
нивните постапки за собирање, користење и откривање на лични податоци.

Политиката на ЕУ за Општа Заштита на Податоците ("GDPR")
GDPR е збир на прописи кои стапуваат на сила на 25 мај 2018 година, со што се
подобруваат правата за приватност на поединците на ЕУ. PSP е посветена на одржување
на усогласеноста на GDPR меѓу нашите производи и услуги.
Ги ажурираме нашите внатрешни политики и надворешни договори за да обезбедиме
усогласеност со GDPR пред официјалното отворање. PSP ги обработува личните податоци
на следните правни основи: (1) со ваша согласност; (2) колку што е потребно за да ги
обезбедиме нашите Производи и Услуги; и (3) колку што е потребно за нашите легитимни

Изјава за приватност
интереси во обезбедувањето на Производите и Услугите, кога тие интереси не ги
заменуваат вашите основни права и слободи поврзани со приватноста на податоците. PSP
има воспоставено заштитни мерки за заштита на личната приватност и индивидуалниот
избор, вклучително и обелоденување на PSP активностите за обработка на податоци и
употреба на механизми за согласност.
Правото да поднесете жалба, Клиентот или другите кои комуницираат со PSP кои живеат
во EEA или Швајцарија имаат право да поднесат жалба за нашите постапки за собирање и
обработка на податоци со засегнатиот надзорен орган. Деталите за контакт за органите за
заштита на податоци се достапни тука.
Трансферите, Личните Информации што ги собираме може да се пренесат и да се
складираат и да се процесираат во САД или било која друга земја во која ние или нашите
партнери или соработници имаме канцеларии. По почетокот на спроведувањето на
Општата Регулатива за Заштита на Податоците (GDPR), ќе обезбедиме трансферот на
лични информации во трета земја или меѓународна организација да биде предмет на
соодветни заштитни мерки како што е опишано во член 46 од БДП.
Индивидуални права, ако сте резидент на ЕЕА или Швајцарија, имате право на следните
права откако ќе стапи на сила GDPR. Имајте во предвид дека за да го потврдиме вашиот
идентитет, може да побараме од нас да ни дадете лични податоци пред да пристапите до
евиденција која содржи информации за вас.
Правото на пристап и корекција, имате право да барате пристап и копија од вашите лични
податоци бесплатно, како и одредени информации за нашите активности за обработка во
врска со вашите податоци. Имате право да побарате корекција или комплетирање на
вашите лични податоци ако се неточни или нецелосни. Имате право да ја ограничите
нашата обработка ако ја оспорувате точноста на податоците што ги имаме за вас, онолку
долго колку што е потребно за да ја потврдите нивната точност.
Правото да побарате бришење на податоците, имате право да ги избришете вашите
податоци од нашата Платформа доколку податоците повеќе не се потребни за целта за
кои се собрани, ја повлекувате согласноста и не постои друга правна основа за обработка,
или ако верувате дека Вашите основни права на приватност и заштита на податоците го
надминуваат нашиот легитимен интерес за продолжување на обработката.
Правото да се противите на нашата обработка, имате право на приговор за профилирање
или друга обработка, ако вашите легитимни интереси ги надминуваат легитимните
интереси на PSP, се додека тоа не спречува извршување на задача од јавен интерес.
Политиката за известување за прекршување на податоци, PSP ќе ги следи сите
применливи правила и прописи од GDPR, заедно со упатствата и инструкциите од
важечките авторитети за заштита на податоци, при ракувањето, одговарањето и
решавањето на прекршувањето на податоците.
Обврските за управување со податоци, PSP воспостави процедури за периодично
потврдување на спроведувањето и усогласеноста со Принципите на GDPR. PSP врши
континуирани проценки на нашите практики за заштита на податоците за да ги потврдиме
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потврдите и тврдењата дека нашите практики за приватност се правилно
имплементирани.
Приватноста од Дизајн, PSP спроведува разни технички и организациски мерки за заштита
и минимизирање на износот и користењето на личните податоци што ги добиваме. Ние ги
дизајниравме нашите системи и процеси за да се осигураме дека се исполнети потребните
заштитни мерки за заштита на податоците.
Детали за обука и компетентност на персоналот, PSP ги обучил сите потребни кадри за
регулативите за заштита на приватноста и назначи Глобален Службеник за Заштита на
Податоци за да ја спроведе глобалната контрола на управувањето со податоци.

Промени во оваа Политика за приватност
Ние можеме да ја промениме оваа политика за приватност од време на време. Ќе ги
објавиме овие промени во политиката и ќе ви предложиме периодично да се ревидирате
за да бидете информирани за било какви промени.

Контактирајте не
Доколку имате било какви прашања во врска со оваа Политика за Приватност или ви треба
помош при пристапувањето, менувањето или затворањето на вашата сметка,
контактирајте со нас.
Personal Strengths Publishing, Inc. (PSP)
2701 Loker Ave. West, Suite 250
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Email: privacy@CoreStrengths.com
Phone: +1-760-602-0086
Global Data Protection Officer
Tim Scudder, PhD
Personal Strengths Publishing, Inc.
2701 Loker Ave. West
Carlsbad, CA 92008
United States of America
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Personal Strengths (UK) Ltd.
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