GTFO
Политика приватности
Последње ажурирање: 9. децембар 2021.
Хвала вам што користите наше производе и услуге! Поштујемо вашу забринутост у вези са
приватношћу и ценимо ваше поверење и то што се поуздате у нас.
Ево сажетка информација садржаних у овој политици приватности („Политика приватности”).
Овај сажетак треба да вам помогне да се крећете кроз Политику приватности и није замена за
читање свега! Можете користити хиперлинкове у даљем тексту да бисте прешли директно на
одређене одељке.
Које информације су нам потребне да бисмо пружили Игру (Game)
Ако региструјете налог да бисте користили Игру, биће нам потребне неке информације од
вас да бисмо то подесили. Ако тако одлучите, можете да пружите одређене друге
информације како бисте прилагодили свој доживљај Игре, омогућили функције Игре или
учествовали у Игри. Ако вам буде потребно да нас контактирате, задржаћемо неке
информације како бисмо могли да вам се јавимо и решимо све недоумице. Више информација.
Како ћемо користити ваше информације?
Ваше информације користимо да бисмо пружили многе функције и услуге које укључују Игру.
Такође користимо ваше информације за верификацију налога и за подршку и побољшање
Игре. Не делимо ваше информације ни са једним трећим лицем, изузев када је то потребно
да бисмо пружили Игру (нпр. ако желите, можете да снимите податке на платформама
онлајн заједнице или да направите резервне копије ваших података; користите наша
повезана друштва широм света која нам помажу да испоручимо Игру) или да надгледамо
успех наших маркетиншких и рекламних програма или када нам то наложи суд, орган власти
или то прописује закон. Више информација.
Са ким делимо ваше информације?
Користимо нека трећа лица која нам помажу да пружимо најбоље могуће искуство (нпр.
услуге облака за прављење резервних копија ваших података и услуге подршке). Када
користимо треће лице, то радимо само да бисмо обрађивали или складиштили ваше
информације у сврхе описане у овој Политици приватности. Имамо и повезана друштва
широм света која нам помажу да испоручимо Игру а суд или законска обавеза могу од нас да
захтевају да у неким околностима откријемо одређене информације. Више информација.
Где обрађујемо ваше информације?
Наши сервери се налазе у САД-у и Шведској. Вашим информацијама се може приступити изван
места у коме живите од стране наших тимова за подршку, инжењерство, као и других
тимова широм света, укључујући Шведску. Више информација.

Колико дуго чувамо ваше информације?
Уопштено, ваше информације задржавамо током периода током кога одржавате налог за
Игру или до брисања налога у складу са вашим захтевом, након чега се ваши подаци бришу
(као што је детаљније описано у овој Политици приватности), изузев уколико другачије
захтевају важећи закони. Више информација.
Како могу да остварим своја права у вези са својим информацијама?
У зависности од тога где се налазите, можете имати одређена права у погледу ваших
информација, као што су права приступа, право да добијете копију својих података или да
избришете своје податке или ограничите или приговорите нашој обради ваших података.
Више информација.
Како да ступите у контакт са нама
Ако имате било каквих питања о било чему у овој Политици приватности или желите да
остварите било каква права која можда имате, молимо вас да нас контактирате овде.
Како ћемо вас обавестити о изменама?
Измене ове Политике приватности биће објављене овде. Често проверавајте ову страницу
да бисте видели да ли има ажурирања или измена у овој Политици приватности. Више
информација.
Контакт подаци
Руковалац података: 10 Chambers AB Е-пошта: privacy@10chambers.com

Добро дошли у GTFO!
Ова Политика приватности објашњава када, како и зашто, када је у питању обрада ваших
личних информација у вези са GTFO („Игра”), и установљава ваше изборе и права у вези са тим
информацијама. Пажљиво је прочитајте. Важно је да разумете како прикупљамо и користимо
ваше информације и како можете да их контролишете.
Ако нисте сагласни са обрадом ваших личних информација на начин који ова Политика
приватности описује, немојте давати своје информације када се то затражи и престаните да
користите Игру. Коришћењем Игре прихватате наша правила у вези са вашим личним
информацијама како је описано у овој Политици приватности.
Ову Игру је развила компанија 10 Chambers AB („ми”, „нас/нам”, „наш/а/е/и”).
За потребе закона о заштити података, руковалац вашим личним информацијама у вези са
Игром је компанија 10 Chambers AB. Регистровано седиште је на адреси: 10 Chambers AB is
Drottninggatan 95 A, 113 60 Стокхолм, Шведска.
Нашем службенику за заштиту података можете се обратити на: privacy@10chambers.com.
Обратите нам се уколико имате било каквих питања или недоумица у вези са обрадом ваших
личних информација. Можете нам се обратити у свако доба на: privacy@10chambers.com.
1.

Врсте личних информација које користимо

Овај одељак описује различите врсте личних информација које прикупљамо од вас и начин на
који их прикупљамо. Ако желите да сазнате више о одређеним врстама података и начину на
који их користимо, погледајте одељак под називом „Како користимо ваше личне информације”
у даљем тексту.
Следи сажети приказ врста личних информација које користимо:
1. Информације које нам дајете (било непосредно или преко трећег лица).
•

Информације о регистрацији налога: Ви нам дајете информације о себи када
успоставите налог да бисте се регистровали за Игру: ваш номиновани надимак и
информације које увозимо са вашег повезаног Steam налога да бисмо подесили ваш
профил, укључујући ваше име као што је приказано на Steam-у i vaš Steam ID.

•

Информације о корисничкој подршци и повратне информације: Релевантне
информације које нам пружате када комуницирате са нашим корисничким сервисом,
када нам дајете рецензије или повратне информације, подешавате жељене поставке на
страници „Подешавања” у Игри или нам на други начин пружате информације путем
Игре.

2. Информације о вама генерисане као део Игре
Од вас аутоматски прикупљамо одређене податке када користите Игру, и то:
•

вашу IP адресу, Open ID и информације о уређају, укључујући ID уређаја, платформу и ID
оглашавања) и информације у вези са вашим коришћењем Игре, као што су статистике
играња (нпр. ниво и резултати);

•

сваки пут када комуницирате са нама, на пример, ако се обратите нашем тиму за
подршку, прикупљамо информације укључујући вашу е-пошту и садржај откривен у епоруци;

•

када комуницирате са другим корисницима у Игрици (нпр. садржај ћаскања и подаци о
пријављивању на систем);

•

ако кликнете на линк који рекламира Игру, чувамо рекламни ID за ту рекламу и податке
маркетиншке аналитике (нпр. ID уређаја, подаци о ангажовању и термини за претрагу)
са вашим профилом;

Не прикупљамо податке о вашој кредитној картици (име и презиме, број кредитне картице,
датум истека и адреса за слање рачуна), које ће уместо нас прикупљати независни обрађивачи
плаћања.
2.

Колачићи

Користимо колачиће и друге сличне технологије (нпр. веб-монитори, датотеке пријављивања на
систем, скрипте и eTag-ови) („Колачићи”) да бисмо побољшали ваше искуство приликом
коришћења Игре. Колачићи су мале датотеке које нам, када се поставе на ваш уређај,
омогућавају да пружимо одређене функције и функционалности.
За више информација о нашој Политици о колачићима, кликните овде.
3.

Деца

Деца не смеју да користе Игру ни у коју сврху, изузев у случају када њихов родитељ или старатељ
дâ сагласност (у мери у којој је ова опција доступна у вашем правном систему).
Под децом подразумевамо кориснике млађе од 18 година или, у случају подручја у коме се
минимална старост за обраду личних информација разликује, млађе од тог другог узраста. За
кориснике који се налазе у одређеним подручјима, навели смо минималну старост у табели у
даљем тексту.
Подручје у ком се корисник налази
Аустралија
Европски економски простор (само Немачка и Француска)
Јапан
Република Кореја
Уједињено Краљевство
Сједињене Државе

Минимални узраст корисника
18
16
20
14
13
13

Не прикупљамо свесно личне информације од деце млађе од ових узраста ни у коју сврху. Ако
сматрате да имамо личне информације детета које је млађе од ових узраста без сагласности
родитеља/старатеља, или ако сте родитељ или старатељ корисника и желите да повучете
сагласност, молимо вас да нас контактирате на: privacy@10chambers.com и ми ћемо избрисати
такве информације.
4.

Како користимо ваше личне информације

Овај одељак пружа више детаља о врстама личних информација које прикупљамо од вас и
зашто. За кориснике који живе у Уједињеном Краљевству, Немачкој или Француској

(„Релевантни правни систем”), он такође идентификује правни основ по ком обрађујемо ваше
податке.
Личне информације

Коришћење

Правни основ
(релевантно је само ако
се налазите у
Релевантном правном
систему)

Информације које нам дајете (било непосредно или преко трећег лица).
Steam ID, Steam корисничко Ове информације користимо да Неопходно
ради
име, Playfab ID
бисмо креирали и потврдили извршавања уговора који
ваш налог за Игру и да бисмо имамо са вама да бисмо
вам омогућили да се пријавите пружали Игру.
на систем, у складу са вашим
захтевом.
Језик
(који
изаберете)

ви

ручно Ове информације користимо да Неопходно
ради
бисмо:
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
• подесили ваше коришћење пружали Игру.
Игре на серверу на којем се
користи исти језик и
•

побољшали играње.

Информације о вама генерисане као део Игре
Open ID
Ове информације користимо за Неопходно
ради
чување ваших података из Игре извршавања уговора који
са вашим профилом.
имамо са вама да бисмо
пружали Игру.
Подаци
о
игрању,
укључујући информације о
пријављивању на систем
(Microsoft Azure Playfab):
подаци о игрању, нивои,
резултати, завршетак, ставке

Ове информације користимо да
бисмо вам пружили повратне
информације и информације о
вашем игрању и напретку.

Неопходно
ради
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
пружали Игру.

Подаци
о
игрању,
укључујући информације о
пријављивању на систем
(Unity Analytics): ID Unity
корисника (анонимизовани
ID), држава и град, радње
предузете у оквиру игре,
информације о играчкој
сесији, оперативни систем,
верзије Unity Player-а и Unity
Еditor-а, апликацијски ID игре

Ове информације користимо да
бисмо вам пружили повратне
информације и информације о
вашем игрању и напретку.

Неопходно
ради
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
пружали Игру.

Подаци
о
игрању
и
информације
о
пријављивању на систем
(Unity Cloud Diagnostics):
оперативни систем и верзија,
CPU,
информације
о
графичкој картици, језик
система, модел уређаја, RAM,
верзије Unity Player-а and
Unity Editor-а, апликацијски
ID игре, резолуција екрана

Ове информације користимо да
бисмо вам пружили повратне
информације и информације о
вашем игрању и напретку.

IP адреса

Ове информације користимо да Неопходно
ради
бисмо вам омогућили да се извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
повежете са нашим сервером.
пружали Игру.

Неопходно
ради
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
пружали Игру.

Оглашавање:
технички Ове информације користимо за У нашем је легитимном
идентификатори, локација, праћење наших рекламних и интересу да користимо
подаци о комуникацији, маркетиншких кампања.
ове
информације
да
метаподаци, ID колачића, IPбисмо пратили успех
адреса, ID мобилног уређаја,
наших
рекламних
и
ISP
ID,
врста
уређаја,
маркетиншких програма.
оперативни систем и верзија,
прегледач и верзија, URL
упутиоца, подаци о посети
сајту
Подаци
аналитике:
ангажовању,
претрагу

маркетиншке Ако кликнете на линк или
подаци
о комуницирате са садржајем
појмови за који рекламира Игру, чувамо
одређене податке маркетиншке
аналитике са вашим профилом.

У нашем је легитимном
интересу да користимо
ове
информације
да
бисмо пратили успех
наших
рекламних
и
маркетиншких програма.

Подаци од ћаскања: Free Олакшавамо објављивање ваше
Chat (бесплатно ћаскање; комуникације
са
другим
корисници
могу
да корисницима.
комуницирају
користећи
сопствене,
прилагођене
поруке) и аудио ћаскање (за
кориснике који се налазе у
ЕЕП или Швајцарској, обе
функције
ћаскања
су
доступне само корисницима
старијим од 16 година)

Неопходно
ради
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
пружали
функцију
ћаскања у оквиру Игре.

Имајте на уму да се ови
подаци чувају само на вашем
уређају и да их наши сервери
не обрађују.

Корисничка подршка: адреса Ове информације користимо да
е-поште и садржај вашег бисмо:
захтева за подршку
• побољшали наше услуге и
•

решавали проблеме, као
што
су
решавање
и
отклањање
техничких
проблема и грешака.

Неопходно
ради
извршавања уговора који
имамо са вама да бисмо
пружали и подржавали
Игру.

Билтен: адреса е-поште, Користимо ове информације да Ове
информације
подаци о коришћењу услуге бисмо вам достављали наш користимо
уз
вашу
као што су IP адреса, билтен.
сагласност.
оперативни
систем,
ID
прегледача,
величина
тражила, информације о
систему
и
повезивању,
подаци о пријављивању на
систем
и
коришћењу,
демографски подаци, подаци
о уређају, локација и подаци
о ангажовању на мрежи
5.

Како чувамо и делимо ваше личне информације

Наша корпоративна група послује широм света. У складу са нашим уговором са вама, да бисмо
вам пружали Игру, ваше личне информације ће бити обрађиване на серверима који се можда
не налазе тамо где ви живите. Без обзира на то где се наши сервери налазе, предузимамо
одговарајуће мере за заштиту ваших права у складу са овом Политиком приватности. Наши
сервери за Игру се налазе у САД-у и Шведској.
Само када је то неопходно, делићемо ваше личне информације са трећим лицима. Ситуације
у којима се ово догађа су:
•

Трећа лица која пружају услуге као подршку за Игру, укључујући пружаоце услуга у сврху
обраде ID-а тикета за подршку и обавештења о подршци, у сврху обраде података о
игрању и генерисању игре ради пружања аналитике игре како би се унапредило играње,
и у сврху пружања маркетиншких и рекламних програма, као и праћења успеха наших
маркетиншких и рекламних програма. Свим компанијама које пружају услуге за нас је
забрањено да задрже, користе или откривају ваше личне информације у било коју сврху
осим у сврху пружања њихових услуга нама.

•

Компаније у оквиру наше корпоративне групе које обрађују ваше личне информације
да би управљале Игром. Све повезане компаније групе могу да користе ваше личне
информације само у складу са овом Политиком приватности.

•

Регулаторна тела, правосудни органи и агенције за спровођење закона и остала трећа
лица ради безбедности, сигурности или усклађености са законом. Постоје околности у
којима смо законски обавезни да откријемо информације о вама органима власти, као
што су поштовање законских обавеза или поступака, спровођење наших одредби и
услова, решавање проблема у вези са безбедношћу или преваром или заштита наших
корисника. Ова откривања се могу извршити са или без ваше сагласности, са или без

обавештавања, у складу са одредбама важећег правног поступка као што су судски позив,
судски налог или налог за претрес. Обично нам је забрањено да вас обавештавамо о
било каквим таквим откривањима у складу са одредбама правног поступка. Можемо да
тражимо вашу сагласност за откривање информација као одговор на захтев државног
органа када тај државни орган није доставио тражени судски позив, судски налог или
налог за претрес. Ваше информације можемо такође открити да бисмо:

•

6.

o

спроводили наше одредбе и услове и друге споразуме, укључујући истрагу свих
потенцијалних кршења истих;

o

открили, спречили или на други начин решили безбедносне, преварне или
техничке проблеме или

o

штитили права, имовину или безбедност нас, наших корисника, трећих лица или
јавности како се то захтева или је дозвољено законом (размена информација са
другим компанијама и организацијама у сврху заштите од преваре и смањења
кредитног ризика).

Треће лице које купује све или суштински све наше или наше компаније. Можемо
такође открити ваше информације трећим лицима ако: (а) продајемо, преносимо,
спајамо, консолидујемо или реорганизујемо било који део (делове) наше компаније,
или се спајамо, купујемо или закључујемо заједничко улагање са било којом другом
компанијом, у ком случају можемо открити ваше податке било ком будућем купцу,
новом власнику или неком трећем лицу које је укључено у такву промену нашег
пословања или (б) продајемо или преносимо било коју нашу имовину, у ком случају се
информације које имамо о вама могу продавати као део те имовине и могу се пренети
било ком будућем купцу, новом власнику или трећем лицу укљученом у такву продају
или пренос.
Безбедност ваших личних информација

Посвећени смо очувању приватности и интегритета ваших личних информација без обзира на то
где се оне чувају. Имамо политике безбедности и приступа информацијама које ограничавају
приступ нашим системима и технологији и штитимо податке коришћењем мера технолошке
заштите као што је шифровање.
Нажалост, пренос информација путем интернета није потпуно безбедан. Иако ћемо
примењивати и одржавати разумне мере да бисмо заштитили ваше личне информације, не
можемо гарантовати безбедност информација које се преносе путем Игре нити на други начин
путем интернета; сваки пренос је на ваш сопствени ризик.
7.

Задржавање података

Не чувамо ваше податке дуже него што је неопходно, изузев уколико то од нас захтева закон. За
више детаља о томе колико дуго задржавамо ваше податке, погледајте временске периоде
наведене у даљем тексту.
Личне информације

Политика задржавања

Steam ID, Steam корисничко име, Playfab ID

Чува се током целог трајања вашег
коришћења Игре (тј. до брисања налога у

Језик

Open ID
Подаци о игри и статистика играња (Microsoft
Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud
Diagnostics)

складу са вашим захтевом) и још 30 дана
након тога.

IP адреса
Оглашавање
Подаци маркетиншке аналитике
Корисничка подршка
Билтен
Подаци од ћаскања

Ови подаци се не чувају трајно на
серверима и обрађују се само да би се
обезбедило да поруке буду испоручене на
ваш уређај. Сви подаци о ћаскању се након
тога чувају само на вашем уређају.

Ако се од нас захтева да задржимо ваше информације дуже од горе наведених периода
задржавања, на пример да бисмо се придржавали важећих закона, чуваћемо их одвојено од
других врста личних информација.
8.

Ваша права

Закони неких правних система дају одређена права корисницима Игре, која су наведена у овом
одељку.
Овај одељак под називом „Ваша права” примењује се на кориснике који се налазе у
Релевантним правним системима. Ако се налазите на територији изван Релевантног правног
система, молимо вас да погледате Допунске услове за конкретне правне системе да бисте
видели преглед ваших права и начина на које се она могу вршити.
Пододељак под називом „Оглашавање” примењује се и на кориснике који се налазе у Јапану,
Кореји, Сједињеним Државама и Аустралији.
Имате одређена права у вези са личним информацијама које имамо о вама, у зависности од тога
где се налазите. Нека од њих се примењују само у одређеним околностима (како је детаљније
наведено у даљем тексту). Морамо да одговоримо на ваш захтев да без непотребног одлагања
остварите та права и то барем у року од месец дана (мада се то може продужити за наредна два
месеца у одређеним околностима). Да бисте остварили било које од својих права, контактирајте
нас на: privacy@10chambers.com.
Приступ
Имате право да приступите личним информацијама које имамо о вама, начину на који их
користимо и са киме их делимо. Можете приступити личним информацијама које сте учинили
доступним као део вашег налога тако што ћете се пријавити на свој налог. Ако сматрате да
имамо било које друге личне информације о вама, контактирајте нас на:

privacy@10chambers.com.
Преносивост
Имате право да добијете примерак одређених личних информација које обрађујемо о вама. То
обухвата све личне информације које обрађујемо на основу ваше сагласности (нпр.
информације прикупљене да би се доставио наш билтен) или у складу са нашим уговором са
вама (нпр. име налога), као што је описано изнад у одељку „Како користимо ваше личне
информације”. Имате право да добијете ове информације у структурисаном, уобичајено
коришћеном и машински читљивом формату. Такође имате право да затражите да пренесемо
те личне информације другом лицу, уз одређене изузетке. Додатне информације о томе ћемо
вам пружити ако поднесете такав захтев.
Ако желите да пренесемо такве личне информације трећем лицу, побрините се да детаљно
наведете то лице у свом захтеву. Имајте на уму да ово можемо да урадимо само када је то
технички изводљиво. Имајте у виду да можда нећемо моћи да вам пружимо личне информације
ако би то могло да утиче на права друге особе (на пример, када би пружање личних
информација које имамо о вама открило информације о другој особи или наше пословне тајне
или интелектуалну својину).
Исправка
Имате право да исправите било коју од својих личних информација коју имамо, а која је нетачна.
Личним информацијама које имамо о вама можете да приступите тако што ћете се пријавити на
свој налог за Игру. Ако сматрате да имамо било које друге личне информације о вама и да су
информације нетачне, контактирајте нас на: privacy@10chambers.com.
Брисање
Можете избрисати свој налог или уклонити одређене личне информације тако што ћете се
пријавити на свој налог за Игру. Ако постоје неке друге личне информације за које сматрате да
их обрађујемо, а желите да их избришемо, контактирајте нас на: privacy@10chambers.com.
Можда ћемо морати да задржимо личне информације ако постоје ваљани разлози у складу са
законима о заштити података због којих то морамо да урадимо (на пример, ради одбране
правних захтева или слободе изражавања), али ћемо вас обавестити ако то буде случај. Када
затражите да избришемо личне информације које су јавно доступне на Игри и постоје разлози
за брисање, ми ћемо предузети разумне кораке како бисмо покушали да кажемо другима који
приказују личне информације или пружају линкове ка личним информацијама да их такође
избришу.
Ограничење обраде само за чување
Имате право да захтевате од нас да престанемо да обрађујемо личне информације које имамо
о вама, изузев у сврхе чувања у одређеним околностима. Међутим, имајте на уму да ако
престанемо са обрадом личних информација, можемо поново да их користимо ако постоје
ваљани разлози према законима о заштити података да то урадимо (на пример, ради одбране
правних захтева или заштите другог лица). Као што је горе наведено, када се сагласимо да
престанемо са обрадом личних информација, покушаћемо да обавестимо свако треће лице
којем смо открили релевантне личне информације како би оно такође могло да престане са
њиховом обрадом.

Приговор
Имате право да приговорите нашој обради ваших личних информација. Размотрићемо ваш
захтев у другим околностима како је наведено у даљем тексту тако што ћете нас контактирати
на: privacy@10chambers.com.
У мери предвиђеној важећим законима и прописима, можете повући сваку сагласност коју сте
нам претходно дали за одређене активности обраде тако што ћете нам се обратити на:
privacy@10chambers.com. Када је сагласност потребна за обраду ваших личних информација,
ако не пристанете на обраду или ако повучете своју сагласност, можда нећемо бити у
могућности да испоручимо очекивану услугу.
Обавештавање
С времена на време можемо да вам шаљемо обавештења када сматрамо да је то потребно (на
пример, када привремено обустављамо приступ Игри ради одржавања или безбедности,
приватности или комуникације у вези са администрацијом). Не можете да се одјавите од ових
објава у вези са услугом, које по природи нису промотивне.
Оглашавање
Можете одабрати да више не примате персонализоване рекламе или маркетиншке промоције
од нас када користите Игру тако што ћете нас контактирати на: privacy@10chambers.com.
9.

Контакт и притужбе

Сва питања, коментаре и захтеве у вези са овом Политиком приватности треба упутити на:
privacy@10chambers.com.
У случају да желите да уложите притужбу у вези са начином на који обрађујемо ваше личне
информације, обратите нам се у првој инстанци на: privacy@10chambers.com и потрудићемо
се да што пре решимо ваш захтев. Ово не утиче на ваше право да поднесете захтев пред
органом за заштиту података у подручју у којем живите или радите, тамо где мислите да смо
прекршили законе о заштити података.
10.

Измене

Ако извршимо било какве измене ове Политике приватности, објавићемо ажурирану Политику
приватности овде. Често проверавајте ову страницу да бисте видели да ли има ажурирања или
измена у овој Политици приватности.
11.

Језик

Изузев уколико је другачије прописано законом, у случају било каквог неслагања или
недоследности између верзије на енглеском језику и верзије ове политике приватности на
локалном језику, верзија на енглеском језику ће превладати.

ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА КОНКРЕТНЕ ПРАВНЕ СИСТЕМЕ
Закони неких правних система садрже додатне услове за кориснике Игре, који су наведени у
овом одељку.
Ако сте корисник који се налази у једном од правних система наведених у даљем тексту,
услови наведени у наставку под називом вашег правног система примењују се на вас поред
услова наведених у нашој Политици приватности изнад.
Аустралија
Инострани примаоци
Предузимамо разумне кораке како бисмо обезбедили да примаоци-трећа лица ваших личних
информација који се налазе ван Аустралије поступају са вашим личним информацијама на начин
који је у складу са законима о приватности Аустралије. Међутим, ви прихватате да ми не
контролишемо нити прихватамо одговорност за поступке и пропусте ових прималаца- трећих
лица.
Приступ
Имате право да приступите личним информацијама које имамо о вама, начину на који их
користимо и са киме их делимо. Можете приступити личним информацијама које сте учинили
доступним као део вашег налога тако што ћете се пријавити на свој налог. Ако сматрате да
имамо било које друге личне информације о вама, контактирајте нас на:
privacy@10chambers.com.
Исправка
Имате право да исправите било коју од својих личних информација коју имамо, а која је
нетачна. Личним информацијама које имамо о вама можете да приступите тако што ћете се
пријавити на свој налог за Игру. Ако сматрате да имамо било које друге личне информације о
вама и да су информације нетачне, контактирајте нас на: privacy@10chambers.com.
Деца
Ако сте млађи од 18 година, потврђујете да имате сагласност родитеља или законског старатеља
да региструјете налог за Игру и да је користите.
Анонимне трансакције
Када је то изводљиво, пружићемо вам могућност да се не идентификујете или да користите
псеудоним приликом регистрације налога за Игру или коришћења Игре. Прихватате да ако нам
не доставите своје личне информације, можда нећемо моћи да вам обезбедимо приступ
одређеним функцијама или одељцима Игре, укључујући интеграцију друштвених мрежа и
куповине у оквиру Игре.
Ваша права
Ако сте незадовољни нашим одговором на ваш захтев за приступ вашим личним
информацијама или исправку истих, или на вашу притужбу у вези са приватношћу, можете
контактирати Канцеларију аустралијског повереника за информације (Телефон: +61 1300 363
992 или путем е-поште: enquiries@oaic.gov.au).

Преноси података
Иако предузимамо разумне кораке како бисмо обезбедили да примаоци-трећа лица ваших
личних информација буду усклађени са законима о приватности који су слични онима у вашем
правном систему, прихватате и сагласни сте да ми не можемо да контролишемо поступке
прималаца-трећих лица и зато не можемо да гарантујемо да ће се они придржавати тих закона
о приватности.
Калифорнија
Овај одељак се примењује на становнике Калифорније који подлежу Закону Калифорније о
приватности потрошача из 2018. године (California Consumer Privacy Act, „CCPA”).
Прикупљање и откривање личних информација
Током протеклих 12 месеци, прикупили смо и открили следеће категорије личних
информација од или о вама или вашем уређају:
• Идентификатори, као што су Open ID/корисников ID, IP адреса, ID уређаја, токен уређаја,
број телефона, поштанска адреса, адреса е-поште и надимак. Ове информације се
прикупљају непосредно од вас и вашег уређаја и са платформи друштвених мрежа ако
одлучите да се пријавите помоћу налога на друштвеној мрежи.
• Информације о активностима на интернету или другим електронским мрежама, као што
су информације у вези са вашим коришћењем Игре, укључујући ниво, резултат, датум и
временске ознаке радњи, податке о пријављивању на систем и кликовима и друге
Информације о уређају, као што је описано у главној Политици приватности. Ове
информације се прикупљају непосредно од вас и вашег уређаја.
• Комерцијалне информације о свим трансакцијама у оквиру Игре, као што су производи
који су купљени и колико коштају. Ове информације се прикупљају непосредно од вас и
вашег уређаја.
• Геолокацијски подаци, као што је локација вашег региона када подешавате свој профил
и бирате да пружите ове информације за Игру. Ове информације се прикупљају
непосредно од вас.
• Аудио и визуелне информације, као што су фотографије подељене у Игри и аудио
поруке. Ове информације се прикупљају непосредно од вас и са платформи друштвених
мрежа ако одлучите да се пријавите помоћу налога на друштвеној мрежи.
• Остале информације описане у пододељку (е) Одељка 1798.80, укључујући информације
о вашем полу, националности или старости. Ове информације се прикупљају
непосредно од вас у контексту тога да сте наш потрошач.
Прикупљамо ваше личне информације у следеће сврхе:
• Да бисмо вам пружили Игру, одржавали налог, омогућили кориснички сервис,
обрађивали плаћања и достављали аудио и текстуалне поруке.
• Да бисмо побољшали наше услуге, укључујући функционалност Игре.
• За потребе безбедности и верификације, укључујући спречавање и откривање преварне
активности.
• Ради решавања и отклањања техничких проблема и грешака.
За додатне информације о томе за шта се свака врста личних информација користи, погледајте
овај графикон у главном делу Политике приватности.
Личне информације откривамо следећим врстама правних лица:

•
•
•
•

Друге компаније у оквиру наше корпоративне групе које обрађују ваше личне
информације да би управљале Игром.
Друге компаније које пружају услуге у наше име као облик подршке Игри и којима је
уговором забрањено задржавање, коришћење или откривање личних информација у
било коју сврху осим у сврху пружања услуга нама.
Регулаторна тела, правосудни органи и органи за спровођење закона
Правна лица која стекну целу или суштински целу нашу компанију.

У протеклих 12 месеци, ми нисмо продали Личне информације становника Калифорније у
смислу коју реч „продати” има у CCPA.
Права према CCPA:
Ако сте становник Калифорније, имате право да:
• тражите да вам бесплатно откријемо следеће информације које покривају 12 месеци
пре вашег захтева:
o категорије личних информација о вама које смо прикупили;
o категорије извора из којих су лични информације прикупљене;
o сврху прикупљања личних информација о вама;
o категорије трећих лица којима смо открили личне информације о вама,
категорије личних информација које су откривене (ако је применљиво) и сврху
откривања личних информација о вама и
o конкретне личне информације које смо прикупили о вама;
• тражите да избришемо личне информације које смо прикупили од вас, изузев уколико
CCPA признаје изузетак и
• не будете незаконито дискриминисани због остваривања својих права укључујући
пружање другачијег нивоа или квалитета услуга или ускраћивање робе или услуга вама
када вршите своја права према CCPA.
Циљ нам је да испунимо све верификоване захтеве у року од 45 дана у складу са CCPA. Ако је
потребно, продужење за додатних 45 дана биће праћено објашњењем кашњења.
Како да остварите своја права
Прво, можда ћете желети да се пријавите на свој налог и управљате својим подацима одатле.
Ако сте становник Калифорније на кога се примењује CCPA, можете такође вршити своја права,
ако постоје, у вези са другим подацима, тако што ћете нас контактирати на:
privacy@10chambers.com.
Јапан
Минимална старост
Ако имате мање од 20 година, морате прибавити сагласност родитеља или законског старатеља
да бисте регистровали налог за Игру и користили је.
Сагласност за пренос трећим лицима
Кликом на „прихватам”, ви дајете сагласност за пренос ваших личних информација трећим
лицима (ако их има), што може укључивати прекогранични пренос ваших информација у било
коју земљу у којој имамо базе података или повезана друштва, а посебно у Шведску.

Прикупљање личних информација које захтевају посебну пажњу.
Категорије личних информација наведене у одељку „Како користимо ваше личне информације”
могу да обухватају „личне информације које захтевају посебну пажњу” (тј. осетљиве
информације као што је наведено у важећем закону) и ви дајете сагласност за прикупљање
таквих информација.
Ваша права
Можете да тражите од нас да вас обавестимо о сврси коришћења, да откријемо, да извршимо
било какве исправке, да прекинемо коришћење или пружање и/или да избришемо било које и
све ваше личне информације које чувамо, у мери у којој то прописује Закон о заштити личних
информација Јапана. Када будете желели да поднесете такве захтеве, контактирајте нас на:
privacy@10chambers.com.
Република Кореја
Пружање личних информација трећим лицима
Ваше личне информације достављамо трећим лицима на начин описан у даљем тексту:
Име и презиме примаоца (и контакт
информације)

Врсте
пружених
личних информација

Microsoft Azure PlayFab

Steam
ID,
Steam
корисничко
име,
Playfab ID, град и
земља,
IP
адреса
(делимично
прикривена), подаци о
игрању,
нивои,
резултати, статус игре,
ставке

(https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement)

Google Analytics
(https://policies.google.com/privacy)

Omnicom Media Group AB (OMD)
(https://omnicommediagroup.com/privac
y-notice/)

Техничке информације,
технички
идентификатори,
информације
о
ангажовању и контакт
информације.

Технички
идентификатори,
локација, подаци о
комуникацији,
метаподаци,
ID

Сврха
коришћења од
стране
примаоца
За
креирање
налога,
верификацију и
пријављивање
на систем.
За податке
игри.

о

За
циљајуће
маркетиншке
кампање.

За оглашавање.

Период
задржавања
и коришћења
од
стране
примаоца
У складу са
политиком
приватности
за
Microsoft
Azure Playfab.

У складу са
Google
Developer
уговором
о
лиценцирању
и политиком
приватности.
У складу са
политиком
приватности
компаније
Omnicom

колачића, IP-адреса, ID
мобилног уређаја, ISP
ID,
врста
уређаја,
оперативни систем и
верзија, прегледач и
верзија, URL упутиоца,
подаци о посети сајту
Unity
Analytics
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)

ID Unity корисника
(анонимизовани
ID),
држава и град, радње
предузете у оквиру
игре, информације о
играчкој
сесији,
оперативни
систем,
верзије Unity Player-а и
Unity
Еditor-а,
апликацијски ID игре

Unity
Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com/legal/privacy-policy)

Оперативни систем и
верзија,
CPU,
информације
о
графичкој
картици,
језик система, модел
уређаја, RAM, верзије
Unity Player-а and Unity
Editor-а, апликацијски
ID игре, резолуција
екрана

Mailchimp
(https://mailchimp.com/legal/privacy/)

Адреса
е-поште,
подаци о коришћењу
услуге као што су IP
адреса,
оперативни
систем, ID прегледача,
величина
тражила,
информације о систему
и повезивању, подаци о
пријављивању
на
систем и коришћењу,
демографски подаци,
подаци
о
уређају,
локација и подаци о
ангажовању на мрежи

Hootsuite
(https://www.hootsuite.com/legal/genera
l-data-protection-regulation)

Име и презиме,
фотографије, старост,
пол, географска
локација, мишљења,
жељене поставке и
бројеви телефона које
су дали или објавили
корисници друштвених

Media
AB

За податке
игри.

о

За податке
игри

о

Ради
достављања
билтена

За утврђивање
маркетиншких и
података о
понашању и
кампања

Group

У складу са
политиком
приватности
за
Unity
Analytics.

У складу са
политиком
приватности
за Unity Cloud
Diagnostics.

У складу са
политиком
приватности
за Mailchimp

У складу са
политиком
приватности
за Hootsuite

мрежа.

Steam
Data
Suite
(https://steamdatasuite.com/docs/dataprocessing-agreement/)

Pulsar
(https://www.pulsarplatform.com/privacy
-policy/)

IP адреса, подаци о
продаји и коришћењу

Интересовања и увиди
засновани
на
особинама корисника

За утврђивање
маркетиншких
података
о
понашању
и
података унутар
игре
За утврђивање
маркетиншких
података

У складу са
политиком
приватности
за Steam Data
Suite
У складу са
политиком
приватности
за Pulsar

Пренос личних информација у иностранство
Личне информације преносимо трећим лицима у иностранство на следећи начин:

Прималац
(Контакт
информације
менаџера
информације)

Microsoft
PlayFab

за

Земља
у
коју
се
преносе
ваше личне
информаци
је

Датум
начин
преноса

и

Azure

(https://privacy.micr
osoft.com/enus/privacystatement)

Сједињене
Државе

Steam
надимак
Steam ID

и

Сврхе
коришћења
од
стране
прималаца
За креирање
налога,
верификацију
и
пријављивање
на систем.

Период
задржавања и
коришћења
од
стране
примаоца
У складу са
одредбама за
Microsoft
Azure Playfab.

За податке о
игри.
Пренос
с
времена на
време

Google Analytics
(https://policies.goog
le.com/privacy)
(Сједињене Државе
изузев уколико је
другачије описано у
политици
приватности
пружаоца услуга)

Пренос
с
времена на
време

Врсте личних
информација
које
се
преносе

Сједињене
Државе

Подаци
о
ангажовању,
укључујући
посматрање
радње,
активност
и
статус
пријављивања
на
систем,
преносиће се
на Google за
циљајуће
маркетиншке
кампање

За циљајуће
маркетиншке
кампање.

У складу с
одредбама за
Google
Analytics

ID рекламе
Пренос
с
времена на
време

Omnicom
Media
Group AB (OMD)
(https://omnicomme
diagroup.com/privac
y-notice/)
Сједињене
Државе

Подаци
о
посети сајту са
веб-сајта
10Chambers: ID
колачића, IP
адреса,
ID
мобилног
уређаја, ISP ID,
врста уређаја,
оперативни
систем
и
верзија,
прегледач и
верзија, URL
упутиоца,
адреса
епоште

За
оглашавање.

У складу
одредбама
компаније
OMD

с

Mailchimp
(https://mailchimp.c
om/legal/privacy/)

Сједињене
Државе

Unity Analytics
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)

Пренос
с
времена на
време

Адреса
поште

Пренос
с
времена на
време

ID
Unity
корисника
(анонимизова
ни ID), држава
и град, радње
предузете
у
оквиру игре,
информације о
играчкој
сесији,
оперативни
систем,
верзије Unity
Player-а и Unity
Еditor-а,
апликацијски
ID игре

За податке о
игри.

Пренос
с
времена на
време

Оперативни
систем
и
верзија, CPU,
информације о
графичкој
картици, језик
система,
модел уређаја,
RAM, верзије
Unity Player-а
and
Unity
Editor-а,
апликацијски
ID
игре,
резолуција
екрана

За податке о
игри

Пренос
с
времена на
време

Име
и
презиме,
фотографије,
старост, пол,
географска
локација,
мишљења,
жељене
поставке
и
бројеви
телефона које
су дали или
објавили
корисници
друштвених
мрежа.

За утврђивање
маркетиншких
и података о
понашању и
кампања

Сједињене
Државе

Unity Cloud
Diagnostics
(https://unity3d.com
/legal/privacy-policy)

Сједињене
Државе

Hootsuite
(https://www.hootsu
ite.com/legal/general
-data-protectionregulation)

Канада

е-

Ради
достављања
билтена

У складу с
одредбама за
Mailchimp
У складу с
одредбама за
Unity Analytics

У складу с
одредбама за
Unity
Cloud
Diagnostics.

У складу с
одредбама за
Hootsuite

Steam Data Suite
(https://steamdatasu
ite.com/docs/dataprocessingagreement/)

Pulsar
(https://www.pulsar
platform.com/privac
y-policy/)

Холандија

Сједињене
Државе

Пренос
с
времена на
време

IP
адреса,
подаци
о
продаји
и
коришћењу

За утврђивање
маркетиншких
података
о
понашању и
података
унутар игре

Пренос
с
времена на
време

Интересовања
и
увиди
засновани на
особинама
корисника

За утврђивање
маркетиншких
података

У складу с
одредбама за
Steam
Data
Suite

У складу с
одредбама за
Pulsar

Уништавање података
Личне информације се задржавају у складу са периодима задржавања података, како је
детаљно наведено у одељку „Задржавање података”. Изузев личних информација наведених
у даљем тексту, личне информације које су испуниле сврху за коју су прикупљене или
коришћене и које су достигле период током којег ће се поседовати личне информације, биће
уништене на иреверзибилни начин. Личне информације сачуване у електронским датотекама
биће безбедно избрисане на иреверзибилни начин коришћењем техничких метода, а штампане
информације ће бити уништене сечењем или спаљивањем.
Личне информације деатљно наведене у одељку „Задржавање података“ се морају задржати
у складу са следећим законима:
Закон о заштити
потрошача у
електронској
трговини, итд.

Члан 6 Закона о заштити
потрошача у електронској
трговини

У електронској трговини или продаји путем
наручивања поштом:
•
•
•
•

Закон о заштити тајни
комуникације

Члан 41. Уредбе Закона,
члан 15-2 Закона о
заштити тајни
комуникације

•
•

Евиденција у вези са означавањем и
рекламирањем (6 месеци)
Евиденција о извршењу или повлачењу
уговора (5 година)
Евиденција о плаћању цене и снабдевању
робом и услугама (5 година)
Евиденција о корисничком сервису или
решавању спорова (3 године)
Евиденција пријављивања на систем, IP
адреса (3 месеца)
Датум телекомуникација од стране
корисника, време када телекомуникације
почињу и завршавају се, учесталост
коришћења (12 месеци)

Ваша права
Можете да остварите права у вези са заштитом личних информација тако што ћете затражити
приступ вашим личним информацијама или исправку, брисање или обуставу обраде ваших

личних информација итд. у складу са важећим законима, као што је Закон о заштити личних
информација (Personal Information Protection Act, „PIPA”).
Ова права можете остварити и преко свог законског старатеља или некога кога сте овластили да
изврши право. Међутим, у том случају, морате нам доставити пуномоћје у складу са Правилима
о спровођењу PIPA закона.
На ваш захтев, без одлагања ћемо предузети неопходне мере у складу са важећим законима
као што је PIPA.
Такође можете да повучете своју сагласност или да захтевате обуставу обраде личних
информација у свако доба.
Додатно коришћење и пружање личних информација
У складу са PIPA законом, можемо да користимо или пружамо личне информације у опсегу кој
и је оправдано повезан са првобитном сврхом прикупљања, узимајући у обзир да ли су субјект
има података проузроковане неповољности и да ли су предузете неопходне мере обезбеђења
као што је шифровање, итд. Пажљиво ћемо утврдити да ли да користимо или пружамо личне и
нформације узимајући у обзир опште околности, укључујући релевантне законе и прописе као
што је PIPA, сврху коришћења или пружања личних информација, како ће се личне информациј
е користити или пружати, ставке личних информација које треба користити или пружити, пита
ња за која су субјекти података дали сагласност или о којима су обавештени субјекти података/
која су откривена субјектима података, утицај на субјекте података по коришћењу или пружањ
у и мере предузете за заштиту информација субјеката. Посебна разматрања су следећа:
•
•
•
•

да ли су додатно коришћење/пружање повезани са првобитном сврхом прикупљања;
да ли су додатно коришћење/пружање предвиђени у светлу околности под којима су
личне информације прикупљене и пракси у вези са обрадом;
да ли додатно коришћење/пружање неправедно крши интересе субјекта података и
да ли су предузете неопходне безбедносне мере као што су псеудонимизација или
шифровање.

