PRAVILNIK O PIŠKOTKIH
Obveščamo vas, da ta spletna stran uporablja piškotke (cookies), spletne signale (web beacons) in
strežniške dnevnike (server logs), s katerimi zbira informacije o uporabi spletne strani www.nolan.it.
(»Spletna stran«).
Uporaba piškotkov, spletnih signalov in strežniških dnevnikov je omejena izključno na delovanje in uporabo
Spletne strani.

LASTNI PIŠKOTKI
Lastni piškotki so manjše tekstovne datoteke, ki vsebujejo nedvoumno in anonimno identifikacijsko kodo, ki
se pošljejo na vaš brskalnik ter shranijo na trdem disku vaše naprave (osebni računalnik, prenosnik, tablica
itd.). Ko obiščete spletno stran, ta na vaš računalnik pošlje prošnjo za dovoljenje za shranjevanje omenjenih
podatkov na določenem mestu na vašem trdem disku. Te piškotke je moč uporabljati samo v kombinaciji s
tako imenovanimi spletnimi signali (web beacons), ki so prav tako manjše tekstovne datoteke, vgrajene v
spletno stran za namen zbiranja informacij o vaši uporabi spletne strani.
Kot na večini spletnih strani, bodo lahko tudi naši strežniki avtomatsko beležili zahteve, podane v povezavi s
posameznimi stranmi med brskanjem po strežniških dnevnikih.
Informacije, zbrane s pomočjo piškotkov, spletnih signalov in strežniških dnevnikov, lahko vsebujejo podatke
o datumu, času in obiskanih straneh, o času, ki ste ga preživeli na spletnih straneh ter podatke o straneh, ki
ste jih obiskali tik pred in tik po obisku naše spletne strani. Na spletni strani se lahko nahajajo tudi piškotki, ki
se nanašajo na druga podjetja.
Piškotki, uporabljeni na tej spletni strani, so izključno tehnični piškotki in jih lahko razdelimo v naslednje
kategorije:

SEJNI PIŠKOTKI:
Ti piškotki so aktivni samo v času seje brskanja in omogočajo začasno shranjevanje informacij, potrebnih za
preklapljanje z ene strani na drugo, ne da bi pri tem morali znova vnašati informacije. Uporaba teh piškotkov
je omejena izključno na pošiljanje podatkov za identifikacijo seje (sestavljeni so iz naključnih številk),
potrebnih za varno in učinkovito brskanje po Spletni strani. Zaradi sejnih piškotkov, ki jih uporabljamo na tej
strani, nam ni potrebno poseči po drugih IT tehnikah, ki bi lahko bile škodljive v smislu zasebnosti
uporabnikovega brskanja, in ne dovoljujejo pridobivanja uporabnikovih identifikacijskih osebnih podatkov.
FUNKCIONALNI PIŠKOTKI:
Ti piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbire, kot je, npr. jezik.
Ne shranjujejo pa se informacije, ki bi lahko vodile do točno določenega posameznika.
TEHNIČNI PIŠKOTKI:
Spletna stran uporablja tehnične piškotke, med drugim spodaj naštete:
• [alfanumerična koda]: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko
brskalnik zaprete, se piškotek izbriše.
• PHPSESSID: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko brskalnik
zaprete, se piškotek izbriše.
• Jfcookie[lang]: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko brskalnik
zaprete, se piškotek izbriše.
• PHPSESSID: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko brskalnik
zaprete, se piškotek izbriše.

•
•

ASP.NET_SessionId: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko brskalnik
zaprete, se piškotek izbriše.
ci_session: to je sejni piškotek, ki se uporablja za sledenje uporabnikovim izbiram. Ko brskalnik zaprete,
se piškotek izbriše.

DRUGI PIŠKOTKI
Spletna stran uporablja druge piškotke:
GOOGLE ANALYTICS
Piškotki Google Analytics, ki zbirajo podatke o statistiki obiska. Na primer (in ne izključno): število ogledanih
strani, čas, preživet na spletni strani, kanal, ki je generiral promet.
Seznam piškotkov:_ga, _gat
Uporabnik lahko stori naslednje:
• prebere pravilnik o zasebnosti podjetja Google Inc., poglavje o storitvah Google Analytics, s klikom na
povezavo https://support.google.com/analytics/answer/6004245
• pridobi
dodatne
informacije
o
delovanju
piškotkov
Analytics
na
povezavi
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCoo...
• Odkloni uporabo piškotkov Google Analytics, kot je navedeno na Googlovi spletni strani, na povezavi
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it; v tem primeru mora uporabnik spremeniti
konfiguracijo brskalnika tako, da naloži dodatno komponento, ki je potrebna za onemogočenje
JavaScripta Google Analytics, na povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
GOOGLE (GOOGLE MAPS / GOOGLE PLUS / YOUTUBE)
Google nudi storitve, ki omogočajo upraviteljem strani, da vključijo storitve, kot so, na primer, interaktivni
zemljevidi, ki jih je moč vgraditi v lastno stran, ali pa predvajanje videoposnetkov preko YouTuba. Ta spletna
stran lahko uporablja Google Maps / Google Plus 1 / YouTube za podajanje informacij ali objavljanje
videoposnetkov ali za deljenje informacij.
Glavni piškotki: NID, PREF
Uporabniki si lahko preberejo Googlov kombiniran pravilnik o zasebnosti, ki vsebuje informacije o piškotkih,
ki jih lahko namesti Google, na tem naslovu: http://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/
YOUTUBE
Spletna stran svojim obiskovalcem nudi ogled videoposnetkov s pomočjo ponudnika YouTube. Njihov
pravilnik
o
zasebnosti
si
lahko
ogledate
na
naslednji
povezavi:
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines.
Glavni piškotki: APISID, CONSENT, GEUP, HSID, LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC, _ga, _gat, enabledapps.uploader

DRUGI ANALITIČNI PIŠKOTKI
Spletna stran lahko vsebuje piškotke, ki skupaj s spletnimi svetilniki in strežniškimi dnevniki omogoča izračun
skupnega števila obiskov spletne strani in ugotavlja, kateri deli so bolj priljubljeni. Ta operacija omogoča
povratne informacije o uporabi spletne strani in, posledično, ustrezne ukrepe ter prilagoditve za izboljšanje
uporabe za uporabnike in stranke.
Ta dejavnost se izvaja s pomočjo storitev, ki jih omogoča Googlovo podjetje Google Analytics.
Gre za sistem spletne analitike, ki temelji na uporabi piškotkov in je namenjen razumevanju – na povsem
avtonomen način – kako uporabniki uporabljajo Spletno stran (za dodatne informacije obiščite spletno stran:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.)

Če se kadarkoli odločite, da želite prilagoditi ali onemogočiti te piškotke, preprosto obiščite
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it.
Informacije, pridobljene s pomočjo piškotkov, ki se nanašajo na uporabo Spletne strani, bo obdeloval Google
v
skladu z
določbami pravilnika o
zasebnosti,
ki
ga lahko najdete
na naslovu:
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Obveščamo vas, da storitev Google Analytics uporablja ustrezne ukrepe za zmanjševanje prepoznavnosti
piškotkov in za preprečevanje navzkrižnega povezovanja zbranih informacij.
V spodnji tabeli so navedene vrste piškotkov, uporabljenih na tej Spletni strani, in njihovi nameni:

KAKO ONEMOGOČITI PIŠKOTKE
Piškotke lahko aktivirate ali onemogočite s pomočjo svojega brskalnika. Če piškotke sprejmete, se bodo
informacije shranile in ponovno uporabile ob naslednjem obisku Spletne strani. Lahko jih blokirate v celoti ali
samo za določene spletne strani, katerim ne želite posredovati informacij, ki bi jih sicer te spletne strani
shranile. Vsi sodobni brskalniki omogočajo spremembe nastavitev piškotkov. Običajno jih najdete v meniju
brskalnika, pod naslovom »Možnosti« ali »Nastavitve«. Da bi jih znali nastaviti, lahko obiščete naslednje
povezave:
• GOOGLE CHROME
V meniju »Nastavitve« izberite »Pokaži dodatne nastavitve« na dnu strani.
Izberite »Nastavitve vsebine« v razdelku »Zasebnost«.
Razdelek na vrhu strani, ki se prikaže potem, razloži, kaj so piškotki in ponudi možnost, da izberete tiste, ki
jih želite. Lahko tudi pobrišete piškotke, ki so trenutno shranjeni.
• MOZILLA FIREFOX
V orodnem meniju izberite »Možnosti«
Kliknite na zavihek »Zasebnost« v mapi »Možnosti«
Iz spustnega menija »Zasebnost« izberite »Nastavitve zgodovine«. Prikažejo se možnosti za piškotke in
zdaj lahko s klikom na okvirček izberete, ali jih boste aktivirali ali ne.
• INTERNET EXPLORER 6+
V orodjih izberite »Internetne možnosti«
Izberite zavihek »Zasebnost«
Prikazal se vam bo drsnik s šestimi stopnjami zasebnosti, s katerim lahko omejite število piškotkov:
»Blokiraj vse piškotke«, »Visoka«, »Srednje visoka«, »Srednja« (privzeta stopnja), »Nizka«, in »Sprejmi vse
piškotke«.

• BRSKALNIK SAFARI
Iz menija nastavitev izberite možnost "Nastavitve"
Odprite razdelek za zasebnost
V razdelku »Blokiraj piškotke« izberite želeno nastavitev.
• DRUGI BRSKALNIKI
Za informacije o upravljanju s piškotki v drugih brskalnikih se obrnite na svojo dokumentacijo ali spletna
navodila.
Če te informacije ne zadostujejo, preberite dodatne podrobnosti v razdelku »Pomoč« v svojem brskalniku.
Na splošno je priporočljivo informacije poiskati na spletni strani www.youronlinechoices.eu, kjer boste
lahko identificirali vse druge piškotke, ki so prisotni na vašem brskalniku, in jih naložili delno ali v celoti.
Pozor: Informacije, ki jih pridobite z obiskom omenjene spletne strani, se nanašajo na vse piškotke, ki jih
na vaš brskalnik namestijo tretje osebe, in se razlikujejo od tistih, ki so omenjeni v tem Pravilniku o
piškotkih.

