POLITIKA PIŠKOTKOV

V Zarja grupi d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in razumemo njen pomen, zato se zavzemamo za
transparentnost tehnologij, ki jih uporabljamo. Ta “Politika piškotkov” pojasnjuje, kako in zakaj
lahko spletni svetilniki, piksli in druge podobne tehnologije shranjujejo podatke in do njih
dostopajo z vaše naprave, ko obiščete našo spletno stran.
Z uporabo in brskanjem po naši spletni strani se strinjate s shranjevanjem in dostopanjem do
piškotkov in drugih tehnologij sledenja, kot je opisano v tej “Politiki piškotkov“.

Kaj je piškotek (cookie)?
Piškotek je majhna datoteka, ki se lahko shrani na vaš računalnik, ko obiščete neko spletno stran,
in sicer v obsegu, ki ga sami dovolite. Piškotek omogoča spletni strani, da prepozna, ko jo “stari”
uporabnik znova obišče, tako da si zapomni njegove nastavitve.
Piškotki lahko shranijo veliko podatkov, vendar se podatki ali podatek lahko shranijo samo, če
uporabnik to omogoči. Spletne strani ne morejo dobiti pristopa do podatkov, če jim ga uporabnik
ne da, in ne morejo dostopati do drugih datotek na uporabnikovem računalniku. Piškotki ne
vsebujejo nobenih osebnih podatkov ali informacij, s katerimi bi lahko identificirali uporabnika
oziroma vas. V vsakem trenutku lahko spremenite svoje nastavitve in s tem sami izberete, ali boste
zahteve za sprejem piškotkov dovolili ali zavrnili, ali boste shranjene piškotke samodejno izbrisali
pri zaprtju spletnega brskalnika itd.

Kaj so druge tehnologije za sledenje?
Druge tehnologije za sledenje delujejo podobno kot piškotki. Na vaše naprave namestijo majhne
datoteke s podatki ali spremljajo vašo dejavnost na spletni strani, kar nam omogoča, da dobimo
več podatkov o načinu uporabe naše spletne strani. To naši strani hkrati omogoča, da prepozna
vašo napravo in jo razlikuje od naprav drugih uporabnikov spletne strani.

Kako naša stran uporablja piškotke in druge tehnologije za sledenje?
Zarja grupa d.o.o. uporablja piškotke in druge tehnologije za sledenje, da bi prepoznali Vas in Vaša
zanimanja, si zapomnili vaše prednostne izbire in razumeli, na kakšen način uporabljate našo
spletno stran. Piškotke in druge tehnologije za sledenje uporabljamo tudi za nadzor dostopa do

določene vsebine na naši spleti strani, varovanja strani in obdelavo vseh zahtev, ki ste nam jih
poslali.
Zaradi upravljanja z našimi stranmi in za raziskovalne namene je Zarja grupa d.o.o. s ponudniki
storitev tretje strani dogovorita o sledenju in analizi statističnih podatkov o uporabi in količini
podatkov naših uporabnikov strani. Ti ponudniki storitev tretje strani uporabljajo trajne piškotke,
da bi nam pomagali izboljšati uporabniško izkušnjo, upravljati z vsebino naše spletne strani in
analizirati, kako se uporabniki premikajo in uporabljajo spletne strani.

Lastni piškotki in piškotki tretje strani
„Lastni piškotki” su piškotki, ki jih na vašo napravo namesti Zarja grupa d.o.o. „Piškotki tretje
strani” so piškotki, ki jih prek naše spletne strani na vašo napravo namesti tretja stran. Zarja grupa
d.o.o. lahko s ponudniki storitve dogovori pošiljanje e-pošte uporabnikom, ki so nam dali svoje
kontaktne podatke z vašim izrecnim dovoljenjem. Za pomoč pri merjenju in izboljšavi
učinkovitosti naše komunikacije po e-pošti in/ali ugotavljanju, ali so sporočila in povezave odprta,
morajo ponudniki storitev tretje strani na naprave teh uporabnikov namestiti piškotke.
Za več informacij o tem, kako ta podjetja zbirajo in uporabljajo podatke v našem imenu, si oglejte
njihove politike zasebnosti kot je označeno v nadaljevanju.

Uporabljamo te vrste piškotkov:

Trajni piškotki.
To vrsto piškotkov uporabljamo za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje naših spletnih strani. To
vključuje tudi beleženje vašega sprejemanja naše Politike piškotkov za odstranitev obvestila o
piškotkih, ki se prvič pojavi, ko obiščete spletne strani.

Sejni piškotki.
Ti piškotki so začasni in se izbrišejo iz vaše naprave, ko zaprete okno brskalnika. Sejne piškotke
uporabljamo kot pomoč pri sledenju uporabe spleta, kot je opisano zgoraj.
Kot smo omenili, je možno zavrniti sprejem piškotkov brskalnika z vklopom ustrezne nastavitve
na vašem brskalniku. Vendarle, če izberete to nastavitev, morda ne boste mogli dostopati do

določenih delov spletne strani. Če niste prilagodili nastavitev brskalnika tako, da zavrača piškotke,
bo naš sistem izdal piškotke, ko boste usmerili svoj brskalnik na naše strani.
Podatki, ki jih zberejo spletne strani tudi/ali prek piškotkov, ki se lahko namestijo na vaš
računalnik, se ne bodo hranili dlje, kot je potrebno za izpolnitev namena, opisanega zgoraj. V
vsakem primeru se takšni podatki ne bodo hranili dlje kot eno leto.

Za katere namene uporabljamo piškotke?

Absolutno nujni / Tehnični
Ti piškotki so nujni za delovanje naše spletne strani, da bi vam lahko omogočili dostop, kakršnega
ste zahtevali. Vključujejo tudi piškotke, ki nam omogočajo, da si zapomnimo vaše poprejšnje
postopke znotraj iste seje pregledovanja in zagotovimo delovanje naše spletne strani.

Analitični / Izvedbeni
Te piškotke uporabljamo mi ali ponudniki storitev tretje strani za analizo uporabe in delovanja
spletnih strani. Ti piškotki npr. spremljajo, katere strani so najbolj obiskane in s katerih lokacij so
naši obiskovalci. Če se prijavite na newsletter ali se na kakšen drug način registrirate na spletni
strani, so ti piškotki lahko v vzajemni zvezi z vami. Ti piškotki vključujejo npr. piškotke Google
Analytics.

Funkcionalni
Ti piškotki nam omogočajo upravljanje spletne strani v skladu z vašimi izbirami. Ti piškotki nam
dovolijo, da si vas med obiski „zapomnijo”. Npr. prepoznali bomo vaše uporabniško ime in si
zapomnili, kako ste prilagodili strani in storitve, kot so nastavitev velikosti besedila, pisave, jezika
in drugih delov spletnih strani, ki so prilagodljivi, in vam omogočiti enake prilagoditve pri
naslednjih obiskih naše spletne strani.

Oglaševanje tretje srani
Ti piškotki zbirajo podatke o vaših dejavnostih na tej spletni strani, da bi vam omogočili ciljano
oglaševanje. Tudi našim ponudnikom storitev tretje strani lahko dovolimo, da uporabljajo

piškotke za prav te zgoraj navedene namene, vključno z zbiranjem informacij o vaših dejavnostih
na spletu v nekem obdobju in na različnih spletnih straneh. Ponudniki storitev tretje strani, ki
generirajo te piškotke, kot so Adobe, Google, LinkedIn in Facebook, imajo svoje lastne politike
zasebnosti in lahko uporabljajo svoje piškotke, da bi vam na podlagi obiska naše spletne strani
omogočili ciljano oglaševanje na drugih spletnih straneh.

Kako zavrniti ali spremeniti svojo privolitev za uporabo piškotkov?
Če ne želite, da se piškotki nameščajo na vašo napravo, lahko nastavite spletni brskalnik tako, da
zavrne nastavitve vseh ali nekaterih piškotkov in sprejemanje opozoril, ko je piškotek nameščen
na vašo napravo. Za dodatne informacije o tem, kako to storiti, si oglejte na
www.allaboutcookies.org. Ne pozabite, če spremenite nastavitve brskalnika na blokiranje vseh
piškotkov (vključno z absolutno nujnimi piškotki), morda ne boste mogli dostopati ali uporabljati
vseh delov ali funkcij naše spletne strani.
Če želite odstraniti predhodno shranjene piškotke, jih lahko v vsakem trenutku ročno izbrišete.
Vendar s tem spletni strani ne boste preprečili, da še dalje namešča piškotke na vašo napravo,
razen če ne prilagodite nastavitev svojega spletnega brskalnika, kot je opisano zgoraj.
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www.youronlinechoices.eu, če ste v Evropi ali www.aboutads.info/choices, če ste v Združenih
državah.

Za vsa dodatna vprašanja o naši Politiki piškotkov, nam pišite na info@zarja.hr.

