Varstvo osebnih podatkov – Xplore Music
S sklenitvijo pogodbe za storitev A1 Xplore Music se strinjate z obdelavo vaših osebnih podatkov
skladno z Politiko varstva osebnih podatkov družbe A1 Slovenija, d. d., ki je objavljena na spletni
strani:
https://www.a1.si/documents/10179/3145147/A1_Politika_varstva_osebnih_podatkov_APR18_05.
pdf/d1d66ec6-9a8e-400f-807c-ee9f330485de (v nadaljevanju: Politika varstva osebnih podatkov)

Obdelava in brisanje podatkov
- Vaše osnovne podatke, uporabniške podatke storitve A1 Xplore Music in druge osebne podatke
obdelujemo za izvajanje in obračunavanje naših komunikacijskih storitev in za izvajanje pogodbe,
skladno z Politiko varstva osebnih podatkov ter jih brišemo skladno s Politiko varstva osebnih
podatkov.
- Za storitev A1 Xplore Music se obdelujejo naslednji podatki: Play date, Play time, User ID, Song
ID, Subscription ID, proizvajalec naprave, vrsta naprave, operacijski sistem, število ponovitev
posamezne skladbe, dolžina uporabe, Playlist ID, vrsta seznama predvajanja. Ti podatki se hranijo
- Podatke o uporabi storitve A1 Xplore Music shranjujemo dokler ste aktivni uporabnik storitve. Tako
lahko storitev A1 Xplore Music po preteku naročniškega razmerja uporabljate tudi v preizkusnem
načinu ter ohranite dostop do vašega profila in seznama predvajanja. Podatke o uporabi storitve
izbrišemo po 6 mesecih neaktivnosti.
- Obstaja možnost, da namesto, da podatke izbrišemo, podatke naredimo anonimne. V tem primeru
trajno odstranimo vse povezave podatkov z določeno osebo. S tem odpadejo tudi vse zakonsko
predpisane obveznosti brisanja podatkov.
- Dokler je uporabnikov profil javen, se strinja, da lahko drugi uporabniki pregledujejo informacije o
njem in njegovih aktivnostih v okviru te storitve. Sem se denimo prištevajo: pesmi, ki jih posluša,
seznami pesmi, uporabniki, ki jim sledi, pesmi, albumi in izvajalci, ki so mu všeč, uporabniki, ki jim
sledi, uporabniki, ki mu sledijo, stanje točk vašega profila.
- Glede na operacijski sistem uporabnika lahko aplikacija A1 Xplore Music zahteva različna dovoljenja,
kot so predvsem dostop do identifikacijske številke telefona za edinstveno glasbeno vsebino,
mikrofona za aplikacijo Shazam, spomina za shranjevanje podatkov na uporabnikovi napravi zaradi
uporabe brez omrežja, SMS sporočil zaradi prejemanja SMS kod za preverjanje pristnosti, telefonskih
klicev za začasno ustavitev glasbe in sprejema klicev ter uporabnikovo lokacijo z namenom
prikazovanja primernih vsebin.
- V primeru da uporabnik izklopi dovoljenja, jih ne bo mogel uporabljati ali pa jih bo lahko uporabljal
le v omejenem obsegu.

Vidiki družbenih omrežij
Storitev A1 Xplore Music strankam omogoča, da se med seboj povežejo. Tako si lahko uporabniki
npr. med seboj delijo sezname predvajanja. V ta namen mora biti uporabniški profil nastavljen na
»javni profil«. Če imate vklopljen javni profil, bodo vaše aktivnosti, ki jih izvajate v sklopu te storitve,
vidne drugim uporabnikom te storitve. Podatki, ki bodo vidni: katere skladbe ste poslušali, katere

izvajalce ste dodali v kategorijo priljubljenih izvajalcev, komu sledite, kdo sledi vam in številni drugi
podatki. Prosimo, upoštevajte, da je v sklopu preizkusnega delovanja vaš profil samodejno nastavljen
kot javni profil. To lahko kadarkoli spremenite v nastavitvah.

Uporabljena orodja za analizo
Storitev A1 Xplore Music uporablja naslednja orodja za analizo:
- Google Analytics, spletna storitev za analize korporacije Google Inc., ki omogoča analizo uporabe
spletne strani. Podatke o vaši uporabi spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), ki jih pridobimo
z Google Analytics, se prenesejo in shranijo na strežnik korporacije Google Inc. Google bo te podatke
uporabil za oceno uporabe spletne strani, pripravo poročil aktivnosti na spletni strani za upravljavce
spletne strani in za izvajanje drugih storitev, ki so povezane z uporabo spletne strani in interneta.
Google ne bo v nobenem primeru vašega IP-naslova povezal z drugimi podatki Googla. Z uporabo te
spletne strani se s strinjate, da Google obdela podatke, ki smo jih pridobili preko vas, na predhodno
opisan način in v predhodno navedene namene.
- Crashlytics. Ta storitev samodejno zbira določene podatke o končnih uporabnikih o uporabi mobilnih
rešitev. Uporabniki se pri tem osebno ne identificirajo. Ti podatki obsegajo (niso pa omejeni na)
podatke o stanju naprav, lastnosti naprav, strojni opremi, operacijskem sistemu, podatke o delovanju
določene rešitve in o fizični lokaciji naprave v času motnje. Razvijalci lahko aktivirajo tudi določene
funkcije programa Crashlytics, ki zajemajo dodatne podatke. Te informacije obsegajo (niso pa
omejene na) podatke o tem, kako končni uporabnik uporablja rešitve tega razvijalca.
- S podatki, ki jih Crashlytics zbira o končnih uporabnikih in njihovih aktivnostih, upravlja razvijalec
in ne Crashlytics. Podatki o končnih uporabnikih se uporabljajo v namen vpogleda razvijalcev v
funkcionalnost in uporabo njihovih rešitev, vključno z nastalimi težavami. Naši algoritmi obdelajo in
analizirajo podatke za vsakega razvijalca posebej. Crashlytics ne more brez razvijalca zbirati osebnih
podatkov. Crashlytics uporablja takšne združene in anonimne podatke za (i) izboljšanje storitev, (ii)
pripravo poročil o trendih in navadah ter (iii) druge podobne uporabe, vendar na združen in anonimen
način.
Obstaja možnost, da se ustrezni podatki shranjujejo in obdelujejo v ZDA v družbi Amazon Web
Services, Inc. (naslov družbe: 410 Terry Avenue North, Seattle WA 98109).

Pravice uporabnikov v zvezi z osebnimi podatki
- V zvezi z obdelavo podatkov ima uporabnik vse pravice, ki mi jih zagotavlja veljavna zakonodaja.
Podrobneje so opisane v Politiki varstva osebnih podatkov (pravica do dostopa do podatkov, pravica
do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov,
pravica do ugovora) – povezava do politike se nahaja na vrhu dokumenta.

