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TERMS OF USE
General

ATS AMMO ltd. Samokov Makedonski Brod controls the processing of all personal data collected
through this webpage www.atsammo.mk. We strictly respects your privacy. ATS AMMO ltd. does not
collect and process personal data obtained through functionality cookies. ATS AMMO ltd. processes
solely personal data provided voluntarily by users. Such data may include user’s name, last name,
email, date of birth and phone number. The main objective of collecting such data is to provide users
the requested service/information.

Data transfer, storage and processing

Data transfer, storage and processing through this webpage are secured by applying usual technical
measures. ATS AMMO ltd. hereby reserves the right to transfer your personal data to third parties,
which shall process them pursuant ATS AMMO ltd. instructions, and ATS AMMO ltd. assumes the
complete responsibility thereof. ATS AMMO ltd. shall not transfer your personal data to any other
third parties, unless legally bound to do so.

Access, correction and deletion

You are entitled to request access to all your personal data that ATS AMMO ltd. has collected
on you at any time. In addition, you may also request correction or deletion of such data.
In case you have any inquiries regarding your personal data, please send us an email at
dp.officer.ammo@ats.com.mk

Use

Unless provided otherwise, all intellectual rights of this webpage and the information contained
therein are reserved by ATS AMMO ltd.. These rights include, but are not limited to, all copyrights,
brand name copyrights, trademark copyrights and the logo.
Users are permitted to read this webpage, and the information contained therein, as well as to copy
it for their own use, for example, for printing and data storage. Any other use of this information in
any other way, for example, reproducing ATS AMMO ltd. webpage, is not permitted. Users may not
distribute, modify, transmit, re-use, re-publish or use its contents to public or commercial ends,
including all of its texts, photos, audios and videos, without prior ATS AMMO ltd. written permission.
ATS AMMO ltd.shall not be considered responsible for any damages caused as a result of the use of
this webpage (or the impossibility to use it), including damages caused by viruses, other irregularities
or incomplete information, unless such damage is specifically a result of an intentionally caused
unacceptable behavior or gross negligence by ATS AMMO ltd. . ATS AMMO ltd. shall not be kept
liable for any damages caused by lack of suitability, timeliness or accuracy of the webpage or the
information contained therein.
The Cookies Policy (link) and the Terms of Service may be amended at any time without prior notice.
All amendments shall be valid once published on this webpage. We recommend the users of our
webpage to regularly review the Cookies Policy and the Terms of Service in order to be informed of
the latest modifications. 01.11.2021
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УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ
ОПШТO
АТС АММО ДОО САМОКОВ го контролира процесирањето на сите лични податоци кои се
собираат на веб-страница www.atsammo.com.mk. Ние ја почитуваме вашата приватност.
АТС АММО ДОО САМОКОВ не ги собира и обработува личните податоци преку „колачињата“
за функционалност. АТС АММО ДОО САМОКОВ ги обработува единствено личните податоци
кои корисникот своеволно ги остава на веб-страницата. Овие податоци можат да вклучат
име, презиме, е-маил адреса, датум на раѓање и телефон. Главната цел за собирање на овие
податоци е за да му се обезбеди бараната услуга/информација на корисникот.

ТРАНСФЕР, ЧУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ
Трансферот, чувањето и обработката на податоци преку оваа веб-страница се обезбедени
со вообичаени технички мерки. АТС АММО ДОО САМОКОВ Скопје го задржува правото да ги
пренесе вашите лични податоци на трети страни, кои ќе ги обработат според упатствата на
АТС АММО ДОО и за тоа АТС АММО ДОО САМОКОВ а презема целата одговорност.АТС АММО
ДОО САМОКОВ нема да ги пренесе вашите лични податоци на ниту една друга
трета страна, освен ако нема правна обврска да го направи тоа.

ПРИСТАП, КОРЕКЦИЈА И ОТСТРАНУВАЊЕ
Во било кое време, можете да побарате пристап до сите лични податоци кои АТС АММО ДОО
ги има за вас. Исто така, можете да побарате нивна корекција или бришење. Ве молиме да
ни испратите е-маил на dp.officer.ammo@ats.com.mk во случај да имате прашања поврзани
со вашите лични податоци.

КОРИСТЕЊЕ
Освен ако не се изнесени на поинаков начин, сите интелектуални права на оваа страница
заедно со информациите припаѓаат на АТС АММО ДОО САМОКОВ . Овие права се вклучени
но не и ограничени за сите авторски права, авторски права за името на брендот, авторски
права за трговската марка како и логото. На корисницте им е дозвоолено да ја читаат оваа
страна заедно со информациите, како и да прават копии за сопствени потреби, на пример
печатење и чување на податоци. Секое користење на овие информации на поинаков начин,
на пр. репродукција на страната на АТС АММО ДОО САМОКОВ не е дозволено. Корисникот не
може да ја дистрибуира, модифицира, пренесува, повторно користи, повторно објавува или да
ја користи содржината на страницата за јавни или комерцијални цели, вклучително и текстот,
сликите, аудио и видео записите, без писмена дозвола од АТС АММО ДОО САМОКОВ АТС АММО
ДОО САМОКОВ не е одговорна за ниту една штета настаната како резултат на користење (или
пак немање можност за користење) на оваа веб-страница, вклучувајќи штети предизвикани
од вируси, други неправилности или половични информации, освен ако штетата е резултат
на недолично однесување со умисла или пак голема небрежност на АТС АММО ДОО нема да
одговара на штети предизвикани од недостаток на соодветност, навременост или пак точност
на странатa или информацијата. Политиката за колачиња (линк) и Условите користење можат
да бидат изменети во било кое време без претходна најава. Ваквите промени ќе стапат на
сила штом бидат објавени на оваа веб-страница. Им препорачуваме на корисниците на вебстраницата редовно да ги прегледуваат Политиката за колачиња (линк) и Условите користење
за да бидат запознаени со најновите промени. 01.11.2021
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