ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ
Оваа Политика за приватност опишува како вашите лични информации се собираат,
користат и споделуваат кога ја посетувате или купувате од eatalianpizza.mk.
КАКВИ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ СОБИРАМЕ
Кога ја посетувате страницата, ние автоматски собираме одредени информации за вашиот
уред, вклучувајќи информации за вашиот веб прелистувач, IP адреса, временска зона и
некои од колачињата што се инсталирани на вашиот уред.
Ние собираме информации за уредот користејќи ги следниве технологии:
Колачиња (Cookies) се датотеки со податоци што се поставени на вашиот уред или
компјутер и често вклучуваат анонимен единствен идентификатор.
Исто така, кога купувате или се обидувате да купите преку веб-страницата, ние собираме
одредени информации од вас, вклучувајќи го и вашето име, адреса за наплата, адреса за
испорака, информации за плаќање (вклучувајќи броеви на кредитни картички), адреса за
е-пошта и телефонски број. Ова се нарекува Информации за нарачки.
КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ
Ние ги користиме информациите за нарачката што генерално ги собираме за да ги
исполниме сите нарачки направени преку веб-страницата (вклучително и обработка на
вашите информации за плаќање, договарање за испорака и обезбедување ви фактури и /
или потврди за нарачки).
Дополнително, ги користиме овие информации за нарачката за да: комуницираме со вас за
новости и тековни промоции, правење скрининг на нарачките за потенцијален ризик или
измама.
Ние ги користиме Информациите за уредот што ги собираме за да ни помогнеме да
откриеме потенцијален ризик и измама (особено вашата IP адреса) и пошироко за да ја
подобриме и оптимизираме нашата веб-страница.

СПОДЕЛУВАЊЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ
Вашите лични податоци не се споделуваат со трети лица и се користат исклучиво за цели
на функционирање на бизнисот опишани погоре.
Kористиме Facebook Pixel и Google Analytics за да ни помогне да разбереме како нашите
клиенти ја користат нашата веб-страна.
Ние го заджуваме правото да ги споделиме вашите лични информации со државни тела на
законот за да се спречат измами, да се спроведат законски регулативи, да одговориме на
покана, налог за претрес или други законски барања за информации што ги добиваме или
друг начин за да ги заштитиме нашите права.
ОГЛАСУВАЊЕ
Ние ги користиме вашите лични информации за да ви обезбедиме насочени реклами или
маркетинг комуникации за кои веруваме дека може да ве интересираат преку Facebook и
Google.
ВАШИТЕ ПРАВА
Ако сте граѓанин на Скопје, имате право да пристапите до личните информации што ги
чуваме за вас и да побарате вашите лични информации да бидат корегирани, ажурирани
или избришани. Доколку сакате да го искористите ова право, контактирајте нè.
РАБОТЕЊЕ СО ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Кога ќе нарачате преку веб-страницата, ние ќе ги зачувуваме вашите информации за
нарачката, освен ако не побарате да ги избришеме овие информации.
Малолетници: Веб-страницата не е наменета за лица на возраст под 18 години.
ПРОМЕНИ
Можеме да ја ажурираме оваа политика за приватност од време на време, со цел да ги
одразиме, на пример, промените во нашите практики или од други оперативни, правни или
регулаторни причини.
Ако имате прашања и / или ви требаат повеќе информации, не двоумете се да
контактирате со нас на телефонскиот број 074 207 777 или на order@eatalianpizza.mk.
ПОЛИТИКА ЗА ДОСТАВА
Оваа Политика за рефундирање го опишува принципот на рефундирање на средствата
направени преку eatalianpizza.mk.

ВРШЕЊЕ ДОСТАВА
Сите клиенти кои извршиле нарачка преку нашата веб-страница, истата ќе им биде
доставена на адресата која ја имаат внесно при извршување на нарачката.
Сите направени нарачки за кои ќе биде избрана опцијата “Плаќање на врата”, ќе бидат
предходно верифицирани за истата преку телефонскиот број оставен на нарачката.
Ова е начин за да се заштитиме од злоупотреба на веб-страната и правење на лажни
нарачки. За останатите нарачки чие што плаќање ке биде направено преку картичка, не е
обврзувачки но го задржуваме правото за телефонска верификација за лична заштита од
горенаведените причини.
Ако имате прашања и / или ви требаат повеќе информации, не двоумете се да
контактирате со нас на телефонскиот број 074 207 777 или на order@eatalianpizza.mk.
ПОЛИТИКА ЗА РЕФУНДИРАЊЕ
Оваа Политика за рефундирање го опишува принципот на рефундирање на средствата
направени преку eatalianpizza.mk.
РЕФУНДИРАЊЕ
Страната eatalianpizza.mk не извршува никаква рефундација на средствата направени
преку нашата веб-страница.
Ако имате прашања и / или ви требаат повеќе информации, не двоумете се да
контактирате со нас на телефонскиот број 074 207 777 или на order@eatalianpizza.mk.

