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Obdelava piškotkov 
 
Daktela sro, s sedežem na naslovu Pod Krejcárkem 975, 130 00 Praga 3, ID št.: 27232263 , vpisan 
v Komercialni Register, ki ga vzdržuje Okrajno Sodišče v Pragi, oddelek C, pod vložkom številka: 
106338. 
Piškotek (Cookie) je majhna tekstovna datoteka, shranjena na vašem računalniku ali mobilni napravi, 
ko obiščete našo spletno stran. Piškotke uporabljamo za to, da lahko bolje bolje prepoznamo 
obiskovalčeve navade in temu primerno prilagodimo naše spletno mesto. Piškotki nam pomagajo 
izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev, ki večkrat obiščejo našo spletno stran (vaša naprava 
si bo namreč zapomnila strani, ki ste jih obiskali in nastavitve, ki ste si jih izbrali na teh straneh). 
Piškotke obdelujejo predvsem upravljalci strežnikov določenih strani in upravljalci oglaševalskih 
sistemov, ki jih te strani uporabljajo. Piškotki se obdelujejo, ko je to potrebno vendar nikoli več kot  
1 leto od dneva, ko so nastali. Nobeden od naših piškotkov ne vsebuje osebnih podatkov, zato vas 
ni mogoče identificirati. Če med brskanjem ne boste dovolili piškotkov (navodila so na voljo na dnu 
te strani), določene funkcionalnosti na naših spletnih straneh ne bodo delovale kot bi to pričakovali. 
Npr., spletna stran se ne bo prikazala skladno z vašimi pričakovanji, ker je ne bo mogoče povsem 
personalizirati.  
 
Vrste piškotkov 
Performančni piškotki - zbirajo anonimne informacije o spletnih straneh, ki jih obiskujete in kako 
jih uporabljate. Ti piškotki se uporabljajo za izboljšanje delovanja spletne strani.  
Oglaševalski piškotki – uporabljajo se za ciljano prikazovanje oglasov ne glede na to katero stran 
v tistem trenutku uporabnik obiskuje.  
Piškotki seje - se shranjujejo med brskanjem po spletu in izbrišejo takoj, ko ugasnete spletni 
brskalnik.   
Trajni ( funkcionalni ) piškotki - se shranijo na vašo napravo in se ne izbrišejo, ko končate  
z brskanjem. Trajne piškotke uporabljamo zato, da lahko shranimo informacije za vaš naslednji obisk 
strani - predvsem glede vaših nastavitev (uporabniško ime, jezik etc.). Dodatna razlaga in pojasnila 
so na voljo na povezavah www.allaboutcookies.org in www.youronlinechoices.eu . 
 
Nastavite piškotke 
Standardni spletni brskalniki podpirajo upravljanje piškotkov. Nastavitve vašega brskalnika vam 
omogočajo, da piškotke ročno brišete, blokirate ali popolnoma onemogočite. Lahko omogočite 
piškote zgolj za določene strani.  Če vaš brskalnik dopušča uporaba piškotkov, potem jemljemo, da 
ste z rabo piškotkov seznanjeni in jo na naši strani tudi sprejmete. Spodaj pa so navodila kako lahko 
s piškotki sami upravljate in brišete v trenutno najbolj popularnih spletnih brskalnikih. Za več 
podrobnosti se prosim obrnite na odsek “Pomoč” v vašem brskalniku.  
 
Internet Explorer 8 in novejši: v meniju »Orodja« izberite »Varnost« in kliknite »Izbriši zgodovino 
brskanja«, izberite ustrezno datoteko in kliknite "Izbriši". 

http://www.youronlinechoices.eu/
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Google Chrome: V meniju "Orodja" izberite "Možnosti", poiščite razdelek »Zasebnost« in kliknite 
»Pokaži piškotke« v odseku “Nastavitve piškotkov”. S klikom na "Odstrani vse" izbrišite celoten 
seznam piškotkov, oz. s klikom na " Odstrani " boste izbrisali zgolj izbrani piškotek . 
Brskalnik Android : v meniju »Meni« kliknite »Več«, nato na »Nastavitve«, izberite »Počisti vse 
piškotke« in kliknite »V redu« za potrditev . 
Mozilla Firefox: v meniju »Orodja« izberite »Možnosti« (ali Uredi | Nastavitve v Linuxu) in v razdelku 
»Zasebnost« na plošči “Piškotki” izberite »Prikaži piškotke«. S klikom na "Odstrani vse" se bo izbrisal 
celoten seznam piškotkov. Če želite izbrisati zgolj izbrane piškotke , kliknite na gumb "Izbriši 
piškotke". 
Safari: v meniju izberite "Nastavitve" , nato "Varnost" in potem "Pokaži piškotke". Pritisnite 
"Odstrani", da odstranite piškotke. 
Opera: v meniju »Nastavitve« izberite »Izbriši osebne podatke" in v "Napredne Možnosti« izberite 
»Izbriši začasne piškotke« in »Izbriši vse piškotke«. Za brisanje kliknite "Izbriši ".  
Opera Mini: v "Menu" kliknite "Nastavitve", nato "Zasebnost" in "Počisti piškotke". 
 
Analitično orodja  
Oglaševalske storitve na našem spletnem mestu uporabljajo analitična orodja predvsem za izvedbo 
marketinške kampanj, ocenjevanje obiskovalčevega obnašanja, spremljanje in beleženje napak  
v mobilni aplikaciji in zbiranje zanimanja in interesa za naše produkte.  
Google Analytics uporabljamo za spremljanje in analiziranje obiskovalčevega obnašanja na spletnih 
mestih in v aplikacijah. Uporabnika ocenjujemo na osnovi piškotkov, noben drug podatek ni 
uporabljen s čimer je zagotovljena anonimnost obiskovalca. Sami lahko preprečite uporabo tega 
orodja in sicer tukaj, v menuju “nastavitve oglaševanja”: https://www.google.com/settings/ads . 
Googlovo zasebnost in Splošne si lahko preberete tukaj: 
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. 
Sklik uporabljamo kot promocijo, vendar informacij o strankah ne posredujemo naprej.  
Naročila: Z namenom izboljšanj kakovosti storitev, ocenjujemo proces naročanja na naših straneh. 
kot primer, to pomeni ocenjevanje in analiza razlogov, zakaj se določena stranka ni odločila  
za dokončanje naročila na spletni strani.  
Za vsa vaša vprašanja in komentarje nas prosim kontaktirajte po e-pošti na: daktela@daktela.com. 
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