
 

 

Politika piškotkov 
 

PREDEN ZAČNEMO ... 
 

V tej politiki piškotkov boš našel informacije o uporabi piškotkov in podobnih naprav, ki se namestijo na 
terminale naših strank in uporabnikov. Včasih je uporaba piškotkov lahko povezana z obdelavo osebnih 
podatkov, zato priporočamo, da si prebereš Politiko zasebnosti, dostopno na naši platformi, če želiš izvedeti 
več o tem, kako uporabljamo osebne podatke naših strank in uporabnikov, kako lahko uveljavljaš svoje 
pravice ali pa se seznaniš s terminologijo, ki jo uporabljamo za sklicevanje na našo platformo (spletna stran, 
aplikacija ali fizične trgovine). 

 
 

INFORMACIJE O PIŠKOTKIH 
 

1. Kaj so piškotki? 

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletno mesto, aplikacija ali druga platforma shrani v tvoj 
namizni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon ali katero koli drugo podobno napravo z 
informacijami o tvojem brskanju ali uporabi. Piškotek je kot oznaka, ki identificira vašo napravo. Piškotki so 
na primer potrebni za lažje brskanje in poznavanje načina interakcije uporabnikov s platformami z 
namenom izboljšanja. Prav tako so zelo koristni za prikazovanje oglasov glede na podlagi želja 
uporabnikov, pa tudi za druge namene, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju. Piškotki tvojemu 
računalniku ali napravi ne škodujejo. 

Ko govorimo o »piškotkih«, se sklicujemo tudi na druge podobne tehnologije za namestitev in/ali zbiranje 
informacij o tvoji napravi (kot so piškotki flash, spletni svetilniki, slikovne pike, HTML5 (lokalno shranjevanje) 
in SKD tehnologije za aplikacije. Prav tako se izraz »piškotki« nanaša na uporabo tehnik prstnih odtisov, to 
je tistih tehnik kombiniranja informacij, ki nam pomagajo prepoznati vašo napravo. Včasih te tehnologije 
sodelujejo s piškotki za zbiranje in shranjevanje informacij, bodisi za zagotavljanje določenih funkcij ali 
storitev na naši platformi, ali pa za prikazovanje oglaševanja na neodvisnih platformah, pri tem pa upošteva 
vaše brskanje.  

Ta razlaga je splošen primer tega kaj so piškotki, ki služi zgolj za informativne namene. Specifični piškotki, 
ki jih uporabljamo, so podrobno opisani v podoknu za nastavitve piškotkov, do katerega lahko dostopate v 
naši platformi. 

 

2. Katere vrste piškotkov obstajajo? 

Preverite ta razdelek, ki vsebuje splošen pregled piškotkov, ki se lahko uporabljajo v spletnem okolju. 

Glede na lastništvo so piškotki lahko:  

a. Lastni piškotki: Tisti piškotki, ki se na uporabnikov računalnik ali napravo pošljejo iz računalnika ali 
domene, ki jo upravlja upravljavec sam, in na kateri gostuje platforma ali storitev, ki jo uporabnik 
zahteva. 
 

b. Piškotki tretjih oseb: Tisti piškotki, ki se na uporabnikov računalnik ali napravo pošljejo iz 
računalnika ali domene, ki je ne upravlja upravljavec, ampak druga entiteta, ki obdeluje podatke, 
pridobljene s piškotki. 

Glede na namen so piškotki lahko: 

a. Nujno potrebni piškotki (tehnični): Tisti piškotki, ki uporabniku omogočajo brskanje po spletni strani, 
platformi ali aplikaciji in uporabo različnih možnosti ali storitev, ki so povezane z njimi, kot na primer 
nadzor prometa, prepoznavanje podatkov ali seje, dostop do odsekov ali vsebine z omejenim 



 

 

dostopom, pomnjenje elementov, ki so del naročila, izvedba postopka nakupa, upravljanje s plačili, 
nadzor nad goljufijami povezanimi z varnostjo storitve, uporaba varnostnih elementov med 
brskanjem, oddajo zahteve za registracijo ali sodelovanje na dogodku, shranjevanje vsebin za 
predvajanje video posnetkov ali zvoka, omogočanje dinamične vsebine (na primer animacija 
nalaganja besedila ali slik) ali skupna raba vsebine na družabnih omrežjih. Nujno potrebni tehnični 
piškotki se privzeto prenesejo ob prikazu platforme ali nudenju storitve, ki jo zahteva uporabnik. 
 

b. Piškotki za funkcionalnost ali prilagajanje: Tisti, ki omogočajo pomnjenje informacij, tako da 

uporabnik dostopa do storitve ali platforme z določenimi značilnostmi, ki lahko razlikujejo njihovo 

izkušnjo od izkušnje drugih uporabnikov, na primer jezik in število prikazanih rezultatov, ko 

uporabnik izvede iskanje, videz ali vsebina storitve, odvisno od vrste brskalnika, ki ga uporabnik 

uporablja, ali regije, iz katere dostopa do storitve itd. Če ne sprejmete teh piškotkov, lahko to 

povzroči počasno delovanje spletnega mesta ali slabo prilagojena priporočila. 

 

c. Piškotki za analizo: Tisti piškotki, ki omogočajo količinsko opredelitev števila uporabnikov, 
obiskanih razdelkov na platformi, in načina sodelovanja z njo, da bi izvedli meritve in statistično 
analizo uporabe za izboljšave na podlagi analize podatke o uporabi, ki jih ustvarijo uporabniki 
platforme ali storitve.  
 
 

d. Piškotki za vedenjsko oglaševanje: Tisti piškotki, ki shranjujejo informacije o vedenju uporabnikov, 
ki jih pridobijo z nenehnim opazovanjem njihovih navad brskanja, kar omogoča razvoj določenega 
profila za prikazovanje oglaševanja. Ti piškotki na najučinkovitejši možni način omogočajo 
upravljanje oglasnih prostorov, ki jih je upravljavec po potrebi vključil neposredno ali v sodelovanju 
s tretjimi osebami.  
 
 

3. Zakaj naša platforma uporablja piškotke?  

Piškotki so bistveni del delovanja naše platforme. Glavni cilj naših piškotkov je zagotavljanje čim bolj 
udobnega in učinkovitega brskanja. Uporabljajo se na primer za pomnjenje vaših preferenc (jezik, država 
itd.) med navigacijo in ob prihodnjih obiskih. Piškotke uporabljamo tudi za nenehno izboljšanje naših storitev 
in platforme ter za omogočanje prilagojenega oglaševanja glede na vaših navad brskanja. 

Informacije, zbrane v piškotkih, nam med drugim omogočajo izboljšanje naše platforme z ocenjevanjem 
statističnih podatkov in vzorcev uporabe (število obiskov, najbolj obiskani razdelki, čas obiska itd.), da na 
statističen način vemo, kako uporabniki komunicirajo s platformo z namenom izboljšanja naših storitev, pa 
tudi za prilagoditev platforme vašim individualnim interesom, hitrejšemu iskanju itd. 

Občasno lahko piškotke uporabimo za pridobivanje informacij, ki nam omogočajo, da na naši platformi 
prikazujemo platforme tretjih oseb, ali pa oglase na podlagi analize vaših navad brskanja (izdelki, razdelki, 
ki ste si jih ogledali, itd.).  

Kakorkoli, v piškotkih, ki jih uporabljamo, nikoli ne shranjujemo občutljivih podatkov, kot so gesla, podatki 
o kreditni ali debetni kartici itd.  

 

4. Kako upravljam s piškotki na tej platformi?  

V podoknu za konfiguracijo piškotkov, ki je ves čas dostopen na naši platformi, boš lahko dobil vse 
informacije o piškotkih, ki jih uporablja ta platforma, skupaj z informacijami o namenu, trajanju in upravljanju 
(lastni ali s strani tretjih oseb) vsakega od njih, tako da lahko aktiviraš in deaktiviraš uporabo tistih piškotkov, 
ki niso nujno potrebni za delovanje platforme. 

Če brskaš po internetu, lahko v svojem brskalniku onemogočiš uporabo piškotkov. Tako se to naredi v 
najbolj priljubljenih brskalnikih: 



 

 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Safari 

Kadar koli se lahko odločiš za prenehanje uporabe piškotkov.  

Upoštevaj, da je upravljanje nastavitev piškotkov in možnost zavrnitve piškotkov odvisna od posameznega 
brskalnika, ki ga uporabljaš. Če se torej odločiš, da boste piškotke v eni napravi nastavil na en način in 
želiš, da se tvoja možnost na podoben način uporablja za drugo napravo, moraš aktivirati isto možnost za 
to drugo napravo. 

Nadaljnje v zvezi s piškotki tretjih oseb za zagotavljanje oglaševanja na podlagi tvojih interesov upoštevaj, 
da so nekatere tretje osebe lahko člani katerega koli od naslednjih samourejevalnih programov spletnega 
vedenjskega oglaševanja z ustreznimi možnostmi za zavrnitev:  

• Network Advertising Initiative (NAI) - http://www.networkadvertising.org/choices/  

• Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

5. Kdo uporablja informacije, ki se shranjujejo v piškotkih?  

Podatke, shranjene v piškotkih na naši platformi, uporabljamo izključno mi, razen tistih, ki so v oddelku 2 
opredeljeni kot »piškotki tretjih oseb«, ki jih uporabljajo in upravljajo zunanji subjekti z namenom izboljšanja 
naših storitev ter uporabniške izkušnje pri brskanju po naši platformi. Več informacij v nadzorni plošči za 
urejanje piškotkov, ki je ves čas dostopna na naši platformi.  

Če želiš pridobiti podrobnejše informacije o obdelavi tvojih osebnih podatkov v našem sodelovanju s tretjimi 
osebami in osebami, ki so predmet mednarodnega prenosa podatkov, ti priporočamo, da prebereš Politiko 
zasebnosti, ki je dostopna na naši platformi, in politike zasebnosti/nastavitve zasebnosti teh zunanjih 
izvajalcev, ki so dostopne na njihovih platformah. 

 

 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-sitios-web-rastrear-preferencias
https://support.apple.com/es-es/HT201265
http://www.networkadvertising.org/choices/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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