PIŠKOTKI
Ta spletna stran vsebuje t.i. piškotke ('Cookies'), zaradi uresničevanja namena nemotenega
delovanja strani. Ko prvič obiščete spletno mesto, se v vaš računalnik shrani piškotek (če je
brskalnik nastavljen tako, da jih sprejema), če ste spletno mesto že obiskali, pa spletni
strežnik, prebere piškotek, shranjen v vašem računalniku. Piškotki se ne morejo uporabiti za
pogon programov ali za prenos virusov na vaš računalnik.
Na spletni strani se zbirajo podatki o obisku z uporabo storitve Google Analytics, spletno
orodje podjetja Google Inc. ("Google"). V ta namen Google Analytics uporablja "piškotke",
ki so tekstovne datoteke, nameščene na vašem računalniku.
Podatki, ki jih piškotki vsebujejo o uporabi te spletne strani (standardni internetni dnevniški
podatki (vključno z naslovom IP) in podatki o vedenju obiskovalcev v anonimni obliki) se
prenesejo in shranijo pri podjetju Google, tudi na strežnikih v Združenih državah. Google bo
poslane podatke pretvoril v anonimno obliko, tako da bo pred shranitvijo podatkov odstranil
zadnji zlog naslova IP. V skladu s pogoji uporabe orodja Google Analytics bo podjetje
Google te podatke uporabilo za ovrednotenje vaše uporabe spletne strani in izdelavo poročil
za Združenje nadzornikov Slovenije (ZNS) o dejavnostih na spletni strani.
ZNS ne bo uporabil niti dovolil nobeni tretji osebi, da uporabi statistično analitično orodje za
sledenje ali zbiranje podatkov o obiskovalcih te stani, ki omogočajo identifikacijo
posameznika. Google lahko prenese podatke, zbrane z Google Analytics, tretjih osebam, če to
zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo podatke v imenu podjetja Google. V skladu s
pogoji uporabe Google Analytics podjetje Google vašega naslova IP ne bo povezalo z
nobenimi drugimi podatki, ki jih ima Google.
Z uporabo te spletne strani privolite v obdelavo vaših podatkov na način in v namene,
navedene zgoraj. Uporabo piškotkov lahko zavrnete, tako da naložite in namestite orodje
Google Analytics Opt-out Browser Add-on. To orodje se poveže z Google Analytics
JavaScript (ga.js), tako da se podatki o obisku spletne strani ne pošljejo Google Analytics.
Dodatno: Vrste piškotkov, ki jih uporablja Google
Za več informacij o piškotkih in njihovem vplivu na vas in vaše brskanje po spletu obiščite
spletno stran www.aboutcookies.org
Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo:

Obvezni piškotki
Ti piškotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop
do varnih območij spletne strani. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev, ki ste jih
zahtevali, na primer obrazec za nagradno igro ipd.
Izvedbeni piškotki
Ti piškotki zbirajo informacije o načinu uporabe spletne strani, na primer katere strani
uporabniki najpogosteje obiščejo, in ali se na spletnih straneh pojavijo sporočila o napaki. Ti

piškotki ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika. Vse zbrane informacije so
združene in zato anonimne. Ti piškotki se uporabljajo samo za izboljšanje delovanja spletne
strani.
Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da na vašo napravo namestimo to vrsto piškotkov.
Funkcionalni piškotki
Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti (na primer vaše
uporabniško ime, jezik ali regijo, kjer se nahajate) in vam ponudi izboljšane, bolj osebne
možnosti. Tako na primer spletna stran NIVEA Baby nudi prilagojeno vsebino glede na
starost otroka, ki jo uporabnik izbere. Ti piškotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti
črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Uporabni so tudi za
zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, kot je ogled videoposnetka ali komentiranje na
blogu. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko anonimne in ne sledijo vašemu brskanju
po drugih spletnih straneh.
Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da na vašo napravo namestimo to vrsto piškotkov.
Kako upravljati piškotke na osebnem računalniku
Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.
Google Chrome
1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
2. Kliknite »Prikaži dodatne nastavitve«, se pomaknite do razdelka »Zasebnost«in kliknite
gumb »Nastavitve vsebine«.
3. Izberite »Dovoli nastavljanje lokalnih podatkov«.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Internetne možnosti«, nato
kliknite zavihek »Zasebnost«.
2. Preverite, da je raven vaše zasebnosti nastavljena na srednjo ali manj, kar bo omogočilo
uporabo piškotkov v vašem brskalniku.
3. Nastavitev nad srednjo ravnijo bo onemogočila uporabo piškotkov.
Mozilla Firefox
1. Kliknite »Orodja« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Možnosti«. >
2. Nato izberite ikono »Zasebnost«. >
3. Kliknite »Piškotki« in izberite možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«.
Safari
1. Kliknite ikono zobnika na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost»Nastavitve«.
2. Kliknite »Zasebnost«, nato označite možnost »Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb
in oglaševalnih piškotkov«.
3. Kliknite »Shrani«.
Kako upravljati piškotke na računalniku Mac
Če želite omogočiti piškotke naše spletne strani, sledite spodnjim korakom.
Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX
1. Kliknite »Explorer« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost»Nastavitve«.
2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Prejete datoteke«.
3. Izberite možnost »Nikoli ne vprašaj«.

Safari on OSX
1. Kliknite »Safari« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost»Nastavitve«.
2. Kliknite »Zasebnost« in nato »Omogoči uporabo piškotkov«.
3. Izberite »Samo na obiskanih straneh«.
Mozilla and Netscape on OSX
1. Kliknite »Mozilla« ali »Netscape« na vrhu vašega brskalnika in izberite možnost
»Nastavitve«.
2. Pomaknite se navzdol do »Piškotki« v razdelku »Zasebnost in varnost«.
3. Izberite »Dovoli piškotke samo za izvorno spletno stran«.
Opera
1. Kliknite »Meni« na vrhu vašega brskalnika in izberite »Nastavitve«.
2. Nato izberite »Možnosti« in zavihek »Napredno«.
3. Izberite možnost »Omogoči uporabo piškotkov«.

