
Polikita piškotkov 

1. Naša spletna stran podatkov ne zbira samodejno, razen vsebine piškotkov. 

2. Piškotki so manjše besedilne datoteke, ki se hranijo na vaši napravi. 

Piškotki običajno vključujejo ime svojega izvora, datum izteka ter 

edinstveno številko. 

3. Piškotki se hranijo na vaši napravi, do njih pa lahko dostopa operater 

spletne strani: ASDIRECT Sp. z o.o. S sedežem v mestu Lodz Poljska, 

Karolewska street 13c/31. 

4. Piškotki se uporabljajo za: 

a) dovajanje persionalizirane izkušnje brskanja, saj omogočajo 

prepoznavanje vaše naprave, ki jo tako prilagodijo v skladu z vašimi 

preferencami; 

b) zbiranje statistike, ki nam pomaga pri analizi dejstva, kakšna je 

interakcija naših strank s spletno stranjo, da jo lahko izboljšamo; 

c) omogočanje, da lahko na strani izvajate določene funkcije, kot je 

shranjevanje podatkov za vpis za to sejo, da ne bo ta zahtevana ob 

vsaki osvežitvi strani. 

5. Uporabljamo dve vrsti piškotkov: začasne “piškotke seje” ki se na vaši 

napravi hranijo le do izpisa ali do takrat, ko spletno stran zapustite ter 

“trajne piškotke” ki se hranijo do datuma izteka, ki ga določajo njihovi 

parametri ali, če jih ročno izbriše uporabnik. 

6. Uporabljamo naslednje vrste piškotkov: 

a) “esencialne piškotke” ki omogočajo brskanje po strani, vključno z 

npr. Avtentikacijo piškotkov, ki se uporabljajo za izvajanje storitev, ki 

le to zahtevajo; 

b) “varnostne piškotke” ki so zasnovani na način, da nudijo varnost npr. 

Nadzorujejo avtentikacijo na spletni strain 

c) “piškotke zmogljivosti” ki pomagajo razumeti, kakšna je vaša 

interakcija s spletno stranjo 

d) “funkcionalne piškotke” ki omogočajo, da si stran “zapomni” izbrane 

nastavitve in prilagodi vaš uporabniški vmesnik npr. Si zapolni vaš 

jezik in regijo, velikost pisave, želeno postavitev itd. 

e) “oglaševalne piškotke” ki omogočajo, da oglase prialgodimo za vas. 

 

7. Številni brskalniki samodejno sprejemajo piškotke, nastavitve pa lahko 

kadar koli spremenite. Lahko npr. Blokirate samodejno shranjevanje 

piškotkov na svoji napravi ali, da vas naprava obvesti vsakič, ko se shrani 

nov. Več podrobnosti o uporabi piškotkov si lahko ogledate v nastavitvah 

svojega brskalnika. 

8. Prosim zapomnite si, da omejevanje piškotkov na napravi lahko onemogoči 

določene funkcije spletne strani. 

9. Piškotki, shranjeni na vaši napravi, prav tako vključujejo piškotke 

ASDIRECT partnerjev in oglaševalcev. 
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