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Uporaba piškotkov na spletišču Socialna zbornica Slovenije
Pravna podlaga
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list 10972012) je prinesel nova pravila glede
uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostopa do
informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Kaj so piškotki?
Piškotek je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v
naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja
posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki
omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in
pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne
nastavitve. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja
uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.
Namen zbiranja piškotkov
Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in
enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in
izkušnje, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno. Piškotki se
uporabljajo za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani, pomagajo pri
izvajanju spletnih storitev, pomagajo pri zbiranju statistik o uporabnikih in obiskanosti
spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika … Več informacij o piškotkih najdete na
spletni strani Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije (www.ip-rs.si).
Vrste piškotkov
Na naši spletni strani uporabljamo naslednje tipe piškotkov:
sejni piškotki (začasni; pomagajo izboljšati delovanje in uporabnost naše spletne
strani);
trajni piškotki (shranjeni; uporabljajo se za shranjevanje informacij);
analitični piškotki (piškotki tehnologije Google Analytics; uporabljajo se za zbiranje
informacij, ki so v pomoč pri izboljšavah uporabniškega vidika spletne strani);
piškotki, vezani na vtičnike družbenih omrežij in storitev.
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Piškotki, ki jih zbiramo na naši spletni strani, ne zbirajo vaših osebnih podatkov, s katerimi bi
vas bilo mogoče prepoznati in ne morejo poškodovati vašega računalnika, tablice ali
mobilnega telefona.
Priglasitev
Z uporabo tega spletnega mesta se strinjate, da to spletno mesto nastavi piškotke na vašem
računalniku ali mobilni napravi.
Nadzor piškotkov
Shranjevanje in upravljanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik.
Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Piškotke, ki jih je
brskalnik shranil, lahko uporabnik enostavno izbriše. Za informacije o nastavitvah ter izbrisu
piškotkov obiščite spletni brskalnik, ki ga uporabljate. Vašo odločitev glede uporabe
piškotkov na tej spletni strani vedno lahko spremenite.
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