POLITIKA PIŠKOTKOV

UVODNE DOLOČBE
Ta politika uporabe piškotkov velja za uporabnike ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi
podstranmi, ki obiščejo spletno stran, http://www.peskokop-universal.si/, družbe PESKOKOP
UNIVERSAL, proizvodnja gradbenega materiala, d.o.o. Ivančna Gorica, Malo Hudo 4a, 1295 Ivančna
Gorica.
Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www. peskokopuniversal.si (v nadaljevanju: »uporabnik« ali »posameznik«)).
Z uporabo spletnega mesta in izmenjavo podatkov ter informacij, uporabnik potrjuje, da se strinja s to
Politiko piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta in komuniciranja z družbo strinja s
spremembami.
POMEN PIŠKOTKOV
Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih spletne strani uporabljajo zato, da so izkušnje uporabnikov
bolj učinkovite.
Po zakonu lahko piškotke na vaši napravi shranjujemo v primeru, ko so nujno potrebni za delovanje strani.
Za vse druge vrste piškotkov potrebujemo vaše dovoljenje.
Ta stran uporablja različne vrste piškotkov. Nekateri se uporabljajo na zahtevo tujih strani, ki se pojavljajo
na naši strani.
Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po
strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
ZAHTEVANI PIŠKOTKI
Zahtevani piškotki naredijo spletno stran uporabno, saj omogočajo osnovne funkcije, kot so navigacija po
strani in dostop do varnih območij spletne strani. Spletna stran brez teh piškotkov ne deluje pravilno.
VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO IN NAMEN
V piškotkih, ki jih uporabljamo, ne shranjujemo občutljivih osebnih informacij, kot so vaš naslov, vaše
geslo.
Za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletnega mesta, se uporabljajo naslednji piškotki (ang. cookies):
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namen

Trajanje hrambe

Piškotke nastavi orodje Google
Analytics. Omogoča pregled
statistike spletnega mesta.

do 2 leti

Piškotki omogočajo prikazovanje
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Poleg opisa politike piškotkov naše spletne strani, omogočamo tudi možnost izklopa določenih piškotkov.
To storite s klikom na povezavo »Izklopi«.
Vašo odločitev zapišemo v piškotek:
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Nastavitev lahko vedno spremenite.
UPORABA INFORMACIJ V PIŠKOTKIH
Informacije, shranjene v piškotkih z naše spletne strani, uporabljamo izključno mi, razen tistih, ki so
opredeljene spodaj kot „piškotki tretjih oseb“, ki jih uporabljajo in upravljajo zunanji subjekti za
zagotavljanje storitev, ki jih naročimo, da bi izboljšali svoje storitve in izkušnje uporabnikov med brskanjem
na naši spletni strani. Glavne storitve, za katero se uporabljajo ti „piškotki tretjih oseb“, so izvajanje
statistike o dostopu in zagotavljanje plačilnih transakcij, ki se izvršujejo.
IZOGNITEV SE UPORABI PIŠKOTKOV
Če bi se raje izognili uporabi piškotkov na tej spletni strani ob upoštevanju zgoraj opisanih omejitev,
morate najprej onemogočiti uporabo piškotkov v svojem brskalniku, nato pa izbrisati piškotke, shranjene
v vašem brskalniku in povezane s to spletno stranjo. To možnost lahko uporabite kadar koli za
preprečevanje uporabe piškotkov.
PREPREČITEV ALI ONEMOGOČANJE UPORABE PIŠKOTKOV
Piškotke s te spletne strani lahko kadar koli omejite, blokirate ali izbrišete tako, da spremenite
konfiguracijo svojega brskalnika z upoštevanjem spodaj navedenih korakov. Medtem ko so nastavitve
različne za vsak brskalnik, je piškotke mogoče normalno konfigurirati v meniju „priljubljene“ ali „orodja“.

Za nadaljnje podrobnosti o konfiguriranju piškotkov v vašem brskalniku glej meni „pomoč“ v samem
brskalniku.
SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI IN PIŠKOTKOV
Vse bodoče spremembe naše politike zasebnosti bomo objavili na tej podstrani. Prosimo, da za
kakršnekoli posodobitve ali spremembe redno preverjate našo politiko piškotkov.
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