OBVESTILO O PIŠKOTKIH (COOKIES)
KAJ SO PIŠKOTKI (COOKIES)
Piškotki (ang. cookies) so majhne datoteke, ki se zapišejo in shranijo na vašem
računalniku, tabličnem računalniku ali pametnem telefonu, ko obiskujete različne
spletne strani. Piškotek običajno vsebuje ime obiskane spletne strani, življenjsko
dobo piškotka (čas njegovega obstoja) in naključno ustvarjeno enotno številko za
identifikacijo spletnega brskalnika, preko katerega se povežete s spletno stranjo.

PRAVILNIK O UPORABI PIŠKOTKOV
Naša spletna mesta uporabljajo tako imenovane piškotke (cookies) oziroma podatke,
ki jih strežniki shranijo na uporabnikovi terminalski napravi in jih nato lahko preberejo
pri vsakokratnem obisku preko te terminalske naprave; lahko se uporabijo tudi druge
tehnologije s podobnimi ali enakimi funkcijami kot piškotki.
V tem dokumentu informacije v zvezi s piškotki veljajo tudi za druge podobne
tehnologije, ki jih uporabljajo naša spletna mesta. Piškotki (cookies) so računalniški
podatki, zlasti besedilne datoteke, ki se shranijo na terminalski napravi uporabnika
spletnega mesta trzepizur.pl.
Piškotki običajno vsebujejo ime domene obiskanega spletnega mesta, čas
shranjevanja na terminalski napravi in enotno številko.

PIŠKOTKI (COOKIES) SE UPORABLJAJO ZA NASLEDNJE
NAMENE:
1. prilagajanje vsebine strani spletnega mesta preferencam uporabnikov in optimizacija
uporabe spletnih strani; piškotki omogočajo zlasti prepoznavo naprave uporabnika
spletnega mesta in ustrezen prikaz spletne strani, prilagojene njegovim individualnim
potrebam;
2. ustvarjanje statistik, ki pomagajo razumeti, kako uporabniki spletnega mesta
uporabljajo njegove spletne strani, kar omogoča izboljševanje njihove oblike in
vsebine,
3. uporabnikove seje na spletnem mestu (po prijavi), zaradi katerih uporabniku ni treba
na vsaki strani spletnega mesta ponovno vnašati uporabniškega imena in gesla,
4. nudenje uporabnikom oglaševalskih vsebin bolj prilagojenih njihovim interesom.

V OKVIRU NAŠIH SPLETNIH MEST LAHKO UPORABLJAMO
NASLEDNJE VRSTE PIŠKOTKOV (COOKIES):
1. nujno potrebne piškotke, ki omogočajo uporabo storitev, ki so na voljo v okviru
spletnega mesta, kot so npr. piškotki za avtentifikacijo, ki se uporabljajo za prijavo na
spletno mesto,
2. piškotki za zagotavljanje varnosti, npr. za odkrivanje zlorab pri avtentifikaciji v okviru
spletnega mesta,
3. piškotki za zbiranje podatkov o načinu uporabe strani spletnega mesta,
4. funkcijski piškotki za shranjevanje uporabniških nastavitev in osebno prilagajanje
uporabniškega vmesnika npr. glede izbire jezika ali regije, iz katere uporabnik izhaja,
velikosti pisave, izgleda spletne strani itn.

V številnih primerih programi za prikazovanje spletnih strani (spletni brskalniki)
privzeto omogočajo shranjevanje piškotkov na uporabnikovi terminalni napravi.
Uporabniki spletnega mesta lahko v vsakem času spremenijo nastavitve v zvezi s
piškotki. Nastavitve se lahko spremenijo zlasti tako, da se onemogoči samodejna
podpora piškotkov v nastavitvah spletnega brskalnika ali da brskalnik uporabnika
vsakokrat obvešča o shranitvi piškotkov na napravi uporabnika spletnega mesta.
Podrobnosti o možnostih in načinih ravnanja s piškotki so na voljo v nastavitvah
programske opreme (spletnega brskalnika). Če nastavitev v zvezi s piškotki ne
spremenite, se bodo ti shranjevali na uporabnikovi terminalni napravi in tako bomo
lahko na njej shranjevali podatke in dostopali do teh podatkov.
Onemogočitev uporabe piškotkov lahko povzroči težave pri uporabi nekaterih storitev
v okviru naših spletnih mest, zlasti tistih, ki zahtevajo prijavo. Onemogočitev
sprejemanja piškotkov pa ne onemogoča branja in pregledovanja vsebin, objavljenih
na naših spletnih mestih, razen tistih, za dostop do katerih je potrebna prijava.
Piškotki se lahko nameščajo na terminalni napravi uporabnika naših spletnih mest in
jih lahko uporabljajo oglaševalci, raziskovalna podjetja in ponudniki multimedijskih
aplikacij, s katerimi sodelujemo.
Kako onemogočiti piškotke v spletnem brskalniku?






Brskalnik Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAn
droid&hl=en
Brskalnik Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
Brskalnik Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-informationwebsites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Brskalnik Safari: https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/managecookies-and-website-data-sfri11471/mac

