Pravila o rabi spletnih pi kotkov
Večina spletnih strani, ki jih obiskujemo dandanes, na tak ali drugačen način uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Čeprav je raba piškotkov običajno neškodljiva, jo lahko nekateri ljudje vzamejo kot vsiljivo in zato želijo blokirati nekatere ali vse
piškotke ali celo izbrisati piškotke, ki so že bili poslani.

1. Kaj je pi kotek?
Pi kotki so datoteke, ki jih spletna mesta ustvarijo med obiskom. V njih so shranjene nastavitve za spletno mesto, podatki o pro lu in drugi podatki. Obstajata
dve vrsti pi kotkov: Pi kotki domene so nastavljeni z domeno spletnega mesta v naslovni vrstici. Pi kotki drugih mest so iz drugih virov domene, ki imajo na
strani vdelane razli ne elemente, na primer oglase ali slike.

2. Nastavitev in shranjevanje pi kotkov
Pi kotke lahko dolo i spletna stran, ki jo obiskuje ("lastni pi kotki"), ali tretja spletna stran, ki vodi vsebino na spletni strani, ki si jo ogledujete ("pi kotki
od drugod").
Pi kotki so lahko shranjeni razli no dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.
Za asni ali sejni pi kotek (session cookies): Pi kotek, ki nam omogo a povezavo va ih dejanj tekom seje v brskalniku. Seja v brskalniku se za ne, ko
odprete okno brskalnika, in se kon a, ko ga zaprete. Sejni pi kotki so ustvarjeni za asno in so izbrisani, ko se zapre okno va ega brskalnika.
Trajni ali shranjeni pi kotek (persistent cookies): Pi kotek, ki ostane na va i napravi. as, ki je dolo en v pi kotku, in se aktivira vsaki , ko obi ete
spletno stran, ki je ustvarila ta dolo en pi kotek.

3. Razli ne vrste pi kotkov
Obstajajo tiri glavne vrste pi kotkov:
Nujno potrebni pi kotki: Ti pi kotki so klju nega pomena, saj omogo ajo premikanje po spletni strani in uporabo funkcij spletne strani ali za nudenje
storitev, ki ste jih zahtevali. Npr., da se shranijo izdelki, ki ste jih dodali v spletno ko arico. Za uporabo teh pi kotkov ne potrebujemo va ega dovoljenja.
Funkcionalni pi kotki: Ti pi kotki omogo ajo, da si spletna stran zapomni va e izbire (kot so va e uporabni ko ime, jezik ali regija, v kateri se nahajate)
in vam nudi izbolj ane in bolj osebne funkcije. Npr., stran vam lahko nudi lokalne vremenske napovedi ali prometne novice z uporabo pi kotka, da shrani
informacije o regiji, v kateri se trenutno nahajate, si zapomni va e spremembe velikosti besedila, pisave in ostalih delov spletne strani, ki so prilagodljive in vam
nudijo zahtevane storitve, kot so ogled videa ali komentar na blogu. Informacije, ki jih zberejo ti pi kotki, so lahko anonimizirane in ti pi kotki ne morejo
slediti va i aktivnosti v brskalniku na drugih spletnih straneh.
Izvedbeni pi kotki: Ti pi kotki zbirajo informacije o tem, kako uporabljate spletno stran. Npr., katere strani obiskujete najpogosteje, ter e prejmete od njih
sporo ilo o napaki. Ti pi kotki ne zbirajo informacij, ki vas identi cirajo. Vse informacije, ki jih zberejo ti pi kotki, so zdru ene in zato anonimne. Te
informacije se uporabljajo le za izbolj anje delovanja spletne strani.
Ciljni pi kotki ali ogla evalni pi kotki tretjih oseb: Ti pi kotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za vas in va e interese.
Uporabljajo se tudi za omejevanje tevila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomo pri merjenju u inkovitosti ogla evalske kampanje. Obi ajno
jih namestijo ogla evalske mre e z dovoljenjem upravljavca spletne strani. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je posredovana
ostalim organizacijam, kot so ogla evalci. Ciljni ali ogla evalni pi kotki so lahko pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogo a druga
organizacija. Za ve informacij o ogla evalskih pi kotkih in zasebnosti na spletu si oglejte vodnik, ki ga je ustvarila panoga za ogla evanje na internetu in
je na voljo na strani www.youronlinechoices.com.

4. Katere pi kotke uporabljamo mi?
Na e spletno mesto uporablja:
nujno potrebne pi kotke za delovanje spletne strani, da si zapomni va o prijavo, olaj a vnos komentarjev in podobno. Teh podatkov ne uporabljamo za
noben drug namen in ne delimo z nikomer.
izvedbene pi kotke izklju no za namen izbolj anja uporabni ke izku nje oz. izbolj avo spletnega mesta.
Sem spadajo anonimni analiti ni pi kotki, ki ne zbirajo osebnih podatkov o uporabniku, so pa potrebni za nudenje storitev na spletni strani. Uporabnik z
uporabo spletne strani tudi sprejema te pi kotke.
V primeru preiskovanja uporabljamo Googlov iskalnik, ki uporablja izvedbeni pi kotek, kjer hrani uporabni ke nastavitve iskanja.
Ciljni ali ogla evalski pi kotki tretjih oseb, analiti ni in funkcijski pi kotki, ki jih na va o napravo name ajo druga podjetja, kot na primer Facebook,
Google. Ti pi kotki vam omogo ajo uporabo vti nikov in funkcij na na i strani, ki so povezani z njihovimi dru benimi omre ji in drugimi platformami ter
omogo ajo sledenje va i uporabi njihovih storitev in dostavljanje personaliziranih oglasov.
LASTNI PI KOTKI

Ime pi kotka

Opis pi kotka in njegov namen

aspsessionid

Funkcionalni pi kotek. Anonimna oznaka
seje obiskovalca.

cookieu

Funkcionalni pi kotek. Hrani va o odlo itev o
rabi pi kotkov.

6 mesecev (v primeru strinjanja) ali 30 dni (v
primeru nestrinjanja)

zav-sava.si

.ASPXANONYMOUS

Funkcionalni pi kotek. Namenjen je prijavi
uporabnika.

2 meseca in 7 dni

zav-sava.si

CenterCookie

Funkcionalni pi kotek. Namenjen je prijavi
uporabnika.

30 dni

zav-sava.si

jv_enter_ts_

Spremljanje uporabe spletnega klepeta
JivoChat.

1 dan

zav-sava.si

jv_pages_count_

Spremljanje uporabe spletnega klepeta
JivoChat.

1 dan

zav-sava.si

jv_visits_count_

Spremljanje uporabe spletnega klepeta
JivoChat.

1 leto

zav-sava.si

Trajanje

Izvor

as obiska spletnega mest (seja)

zav-sava.si

OSTALI PI KOTKI

Ime pi kotka

Opis pi kotka in njegov namen

Trajanje

Izvor

_utma

Analiti ni pi kotek. Zabele i razlikovanje
med uporabniki in sejami.

2 leti od namestitve/posodobitve

Google Analytics

_utmb

Analiti ni pi kotek. Zabele i novo sejo ali
novega uporabnika.

30 min od namestitve/posodobitve

Google Analytics

_utmc

Analiti ni pi kotek. Zabele i as trajanja
obiska strani.

Do zaprtja brskalnika

Google Analytics

_utmz

Analiti ni pi kotek. Dolo a vir prometa ali
ogla evalsko akcijo, ki hrani informacijo,
kako je uporabnik dosegel stran

6 mesecev od namestitve/posodobitve

Google Analytics

_utmv

Analiti ni pi kotek. Shranjuje spremenljivke
po meri

2 leti

Google Analytics

PREF

Uporabni ke nastavitve za iskalnik Google.

2 leti od namestitve/posodobitve

Google Analytics

_gid

Analiti ni pi kotek za identi kacijo enoli nih
uporabnikov

24 ur

Google Analytics

_ga

Analiti ni pi kotek za identi kacijo enoli nih
uporabnikov

2 leti od zadnjega obiska

Google Analytics

c_user

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

3 mesece

Facebook

datr

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

1 leto

Facebook

dpr

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

1 teden

Facebook

fr

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

3 mesece

Facebook

sb

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

18 mesecev

Facebook

wd

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

1 teden

Facebook

xs

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika in ciljno
ogla evanje.

3 mesece

Facebook

cx_id

Pi kotek se uporablja za enoli no
identi kacijo uporabnika.

2 leti od zadnjega obiska

BehaviourExchange

5. Skupine piškotkov
Skupina 1: Sem spadajo nujni. So klju ni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko oddate obrazec, se prijavite ali opravite
kakr no koli interakcijo s spletno stranjo. Za te pi kotke nam ni potrebno pridobiti va e privolitve.
Skupina 2: Sem spadajo izvedbeni. Z njimi zagotavljamo spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez pi kotkov ne bi mogli nuditi. Za te pi kotke nam
ni potrebno pridobiti va e privolitve
Skupina 3: Sem spadajo pi kotki tretjih oseb, kot so Google, Facebook, ki omogo ajo spletno analitiko in ogla evanje. e se z uporabo ne strinjate,
funkcionalnosti spletne strani, ki jih ti pi kotki omogo ajo, ne bodo delovale.
Preverite in spremenite vaše nastavitve

6. Kako izklopiti pi kotke?
Obstaja ve na inov za upravljanje in nadzor nad va imi nastavitvami za pi kotke.
Ne pozabite, da z izbrisom ali blokiranjem pi kotkov vse ali nekatere spletne strani, ki jih obiskujete (ali njihove funkcije), ne bodo delovale
pravilno ali enako u inkovito.
e onemogo ite dolo en pi kotek, ali e izbri ete vse pi kotke, va e preference ne bodo shranjene in obvestilo o pi kotkih boste prejeli vsaki , ko boste
obiskali na o spletno stran. Kljub temu lahko upravljate z nastavitvami va ega pi kotka v va em spletnem brskalniku kot tudi na spletnih straneh tretjih oseb,
ki namestijo pi kotek na va o napravo prek na ih spletnih strani.
Izklju itev pi kotkov v va em spletnem brskalniku
Ve ina modernih spletnih brskalnikov vam nudi splo ne informacije o pi kotkih in vam omogo a, da si ogledate vse va e pi kotke, vam dovoli, da izbri ete
vse ali posami ne pi kotke, ter vam omogo a, da blokirate ali dovolite pi kotke za vse spletne strani ali posami no izbrane spletne strani. Prav tako lahko
normalno izklju ite posamezne ogla evalne pi kotke tretjih oseb.
e spremenite va e nastavitve za pi kotke v va em spletnem brskalniku, bodo, razen e izbri ete ali blokirate vsak pi kotek posebej, spremembe
veljale za vse spletne strani, ki jih obiskujete, in ne le za na e spletne strani. Prav tako boste morali prilagoditi svoje pi kotke za vsak brskalnik posebej.
Informacije o pi kotkih se v spletnem brskalniku obi ajno nahajajo v razdelku 'Pomo '. Spodaj so povezave do razdelka 'Pomo ' v nekaterih najpogosteje
rabljenih spletnih brskalnikih:
Microsoft Internet Explorer - http://support.microsoft.com/kb/196955
Mozilla Firefox - http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome - http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Apple Safari - http://www.apple.com/support/safari/
Opera - http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Google Android - http://support.google.com/android/?hl=en
Windows Phone - http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
Blackberry -http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Browser_settings_32784_11.jsp

