
Pravila za piškotke 
 
Za optimizacijo naše spletne strani z vidika učinkovitosti sistema, uporabnosti in 
zagotavljanja koristnih informacij o storitvah podjetja PLEVNIK d.o.o. zbira in hrani 
PLEVNIK d.o.o. v datotekah z dnevniki na uporabnikovih računalniških informacijah. Ti 
vključujejo naslov uporabnikovega internetnega protokola (IP), vrsto brskalnika in 
jezikovne nastavitve, operacijski sistem, ponudnika internetnih storitev (ISP) in datum / 
čas obiska. 
 
PLEVNIK d.o.o. te podatke uporablja za učinkovito upravljanje spletnega mesta, za več 
informacij o vedenju uporabnikov na celotnem spletnem mestu, za analizo trendov in za 
celovito zbiranje demografskih podatkov o uporabnikih. Zbrani podatki se lahko 
uporabljajo za trženje in oglaševalske storitve, pa tudi za komunikacijo (npr. 
Optimizacijo in izboljšanje uporabniške izkušnje, kar omogoča bolj privlačne ponudbe in 
storitve). 
 
V primeru, da se podatki, ki niso osebni podatki, uporabljajo v povezavi z osebnimi 
podatki, bodo ti podatki obravnavani kot osebni podatki, dokler so povezani. 
 
Izjava o varstvu podatkov iz teh pogojev velja tudi za podatke, zbrane s piškotki in 
drugimi primerljivimi tehnologijami. 
 
 
Kaj so "piškotki"? 
 
Internetne strani, e-poštna sporočila, internetne storitve, oglasi in interaktivne aplikacije 
lahko za optimizacijo storitev uporabljajo tako imenovane piškotke. 
Piškotek je majhna datoteka, ki običajno vsebuje zaporedje črk in številk in se naloži na 
končno napravo uporabnika (računalnik, mobilna naprava in podobno; v teh pogojih se 
običajno imenuje računalnik), ko uporabnik obišče podjetje PLEVNIK d.o.o. obiski 
(PLEVNIK d.o.o. jih s svojega internetnega strežnika pošlje v piškotno datoteko 
brskalnika na trdem disku uporabnikovega računalnika). V primeru podjetja PLEVNIK 
d.o.o. spletnega mesta, to omogoča prepoznavanje uporabnikovih naprav, ko je 
vzpostavljena povezava med internetnim strežnikom in internetnim brskalnikom. Glavni 
namen piškotka je omogočiti internetnemu strežniku, da uporabniku predstavi 
prilagojena spletna mesta, ki jih uporablja ob obisku podjetja Gooja d.o.o. in Atribut, 
d.o.o. omogočiti bolj osebno izkušnjo, ki se bolje odziva na osebne potrebe uporabnika. 
Piškotki se uporabljajo tudi tako, da podjetje PLEVNIK d.o.o. Izvedite več o tem, kako 
uporabniki uporabljajo svoje spletno mesto, pomagajo pa tudi izboljšati uporabniško 
izkušnjo ob obisku spletnega mesta. 
 
 
Katere piškotke PLEVNIK d.o.o. uporablja na spletni strani? 
 
PLEVNIK d.o.o. lahko na spletni strani uporabljajo naslednje vrste piškotkov: 
• Začasni ali sejni piškotki: to so začasni piškotki, ki se shranijo v datoteko s piškotki 
uporabnikovega brskalnika do konca obiska brskalnika (v času trajanja seje brskanja se 
shranijo, ko seja brskalnika konča. Seja izbrisana). Ti piškotki so za pravilno delovanje 
določenih aplikacij ali funkcij na spletnem mestu PLEVNIK d.o.o. neizogibno potrebno; 
 



• Lastni piškotki (piškotki 1. stranke) prihajajo od podjetja PLEVNIK d.o.o. spletno 
mesto, ki si ga uporabnik ogleda in je lahko trajno ali začasno. Spletna mesta 
uporabljajo te piškotke za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabili naslednjič, 
ko uporabnik obišče to stran. 
Več informacij o piškotkih najdete na internetu, na primer na spletni strani:  
 
http://www.allaboutcookies.org 
 
Če je za uporabo ali namestitev piškotkov potrebno soglasje uporabnika, PLEVNIK d.o.o. 
pred njihovo uporabo ali preden jih postavite na uporabnikovo napravo (računalnik). 
 
 
 
Piškotki na spletni strani www.plevnik.eu 
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Po zakonu je tehnično shranjevanje podatkov ali dostop do njih dovoljeno le za prenos 
sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju ali če je to nujno potrebno za 
zagotavljanje storitev informacijske družbe, ki jih uporabnik izrecno zahteva. PLEVNIK 
d.o.o. v ta namen uporablja naslednje piškotke, in sicer sejne piškotke in piškotke za 
štetje števila obiskovalcev spletnega mesta, piškotki ostanejo le toliko časa, kolikor je 
potrebno za izpolnitev njihovega namena ali največ za čas trajanja seje brskanja in so 
izbrisani ko se seja konča. 
 
Dovoli in onemogoči piškotke in podobno tehnologijo 
 
Dovoljevanje sprejemanja ali zavrnitve piškotkov, pri čemer upoštevamo, da večina 
brskalnikov samodejno sprejme piškotke ali da je njihova uporaba blokirana s 
spreminjanjem nastavitev v vašem spletnem brskalniku. Na primer, če uporabljate 
različico Internet Explorer 8.0, je treba izvesti naslednje korake: 1. Izberite Orodja in 
nato Internetne možnosti 2. Kliknite jeziček Zasebnost 3. Z drsnikom izberite želene 
nastavitve. Če želi uporabnik v drugih brskalnikih spremeniti nastavitve brskalnika ali 
izbrisati piškotke, mora upoštevati navodila ustreznega brskalnika. 
 
Če piškotki niso dovoljeni, nekatere funkcije in popolna funkcionalnost spletnega mesta 
ne bodo več na voljo ali ne bodo delovale pravilno. 
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