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Izjava o varstvu osebnih podatkov

  

Spletno mesto za svoje nemoteno delovanje uporablja piškotke (cookies). Z nadaljnjo uporabo
te spletne strani se strinjate z našo politiko uporabe piškotkov. Podatkov, zbranih s pomočjo
piškotkov ne posredujemo tretjim osebam, služijo le za pravilno delovanje spletne strani.

  

Kaj so piškotki?

  

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki
dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki
uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima
uporabnik - ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotki niso škodljivi
in so vedno časovno omejeni.

  

Zakaj so piškotki potrebni?

  

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.
Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim
uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo
pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen
čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

  

Kako se uporabljajo piškotki tretjih oseb?

  

Ponudniki nekaterih funkcij na naših spletnih mestih so tretje osebe, ki uporabljajo svoje
piškotke, npr. YouTube, Vimeo, Facebook, Twitter, zemljevid družbe Najdi.si, Google Map,
Avto.net ...
Te vsebine v spletno stran integriramo preko iframe tehnologije, kar pomeni, da uporabniku s
tehničnega vidika serviramo vsebine tretjih strani znotraj naše strani. Zelo verjetno je, da vam
bodo te strani namestile svoje piškotke.
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Če želite informacije o tem, kako tretje osebe uporabljajo piškotke, preverite pravilnike na
njihovih spletnih mestih. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da na vašo napravo
namestimo to vrsto piškotkov.

  

Katere piškotke uporablja naša spletna stran?

        

Ime piškotka

  

Namen

  

Trajanje

  

Upravljalec

  
    

Nujno potrebni piškotki

  
    

7031d8359668655b9f4939825ffbd92a

  

Sejni piškotek, ki je nujen za delovanje sistema za urejanje in prikaz vsebin.

  

do konca seje

  

Lastni piškotek
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Piškotki za Najdi.si zemljevide

  
    

JSESSIONID, MAdUTCID, _ns_zemljevid_map_type, chkcookie

  

Piškotki omogočajo pravilno delovanje zemljevida Najdi.si.

  

do 2 leti

  

Najdi.si

  
    

__utma, __utmb, __utmc, __utmz.

  

S pomočjo teh piškotkov lahko preko Google Analytics štejejo, koliko obiskov ima naša posredniška stran brez prepoznavanja posameznih obiskovalcev.

  

do 2 leti

  

Najdi.si

  
    

Piškotki za Facebook vtičnike
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act, c_user, csm, datr, fr, lu, p, presence, sub, s, xs,...

  

Piškotki za pravilno delovanje Facebook vtičnikov, ki omogočajo všečkanje in deljenje vsebin.

  

do 2 leti

  

Facebook

  
      

Kako lahko zavrnem in izbrišem piškotke?

  

Če ne želite uporabljati piškotkov, nastavite svoj računalnik tako, da izbriše vse piškotke
spletnih strani in/ali vas opozori, preden se piškotek shrani na disk.
Če piškotke izključite, bodo nekatere možnosti spletne strani onemogočene.

  

Navodila za brisanje ali zavračanje piškotkov ter dodatne informacije o piškotkih na splošno so
na voljo tudi na spletnem mestu www.allaboutcookies.org . Informacije o uporabi piškotkov v
brskalnikih mobilnih telefonov ter navodila, kako zavrniti ali izbrisati te piškotke, boste našli v
priročniku za uporabo mobilne naprave.

  

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate.

    
    -  Internet Explorer 9   
    -  Internet Explorer 7 in 8   
    -  Chrome   
    -  Firefox   
    -  Opera  (stran v angleškem jeziku)  
    -  Safari  (stran v angleškem jeziku)  
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http://www.allaboutcookies.org
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/sl-si/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl-sl&amp;p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/sl/kb/Kako%20aktivirate%20in%20deaktivirate%20pi%C5%A1kote
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH11913
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