
Piškotki 

Na naši spletni strani www.tjasadprelay.com (v nadaljnjem besedilu »Spletna stran«) prav tako uporabljamo piškotke ali podobno tehnologijo (v nadaljnjem 

besedilu »piškotki«). Piškotki so majhne datoteke z besedilom ali slikami, ki jih vaš brskalnik shrani na vašo napravo. Ko naslednjič obiščete našo Spletno stran 

z isto napravo, se bo podatek, shranjen v piškotkih, vrnil na našo Spletno stran (v nadaljnjem besedilu »lastni piškotki«) ali pa na drugo spletno stran (v 

nadaljnjem besedilu »piškotki tretjih oseb«). 

V piškotkih shranjeni podatki povedo Spletni strani, da ste jo že obiskali. To vam omogoča, da se Spletna stran prikaže na najboljši možen način, skladno z 

vašimi preferencami. Na vašem terminalu so prepoznavni samo piškotki. Poleg tega bodo osebni podatki obdelani samo z vašim privoljenjem ali če bi bilo to 

nujno potrebno za uporabo ponujene storitve, ki jo zahtevate. 

O uporabi piškotkov vas vnaprej obvestimo z obvestilom v pasici. 

V nadaljevanju sledi opis različnih vrst piškotkov, ki jih uporabljamo na naši Spletni strani. 

Nujni 

Ti piškotki so nujno potrebni za delovanje Spletne strani in jih v naših sistemih ne moremo izklopiti. Običajno so nastavljeni le kot odgovor na dejanja, ki jih 

izvedete in ki pomenijo zahtevo po izvedbi storitev, npr. nastavitev preferenc glede varnosti, prijava ali izpolnjevanje obrazcev. Svoj brskalnik lahko nastavite 

tako, da te piškotke blokira ali vas o njih obvesti, vendar v tem primeru nekateri deli Spletne strani ne bodo delovali. 

Seznam nujnih piškotov, ki jih uporabljamo na Spletni strani, je naveden spodaj: 

Storitev Ime piškotka Doba hranjenja v brskalniku Opis piškotka Upravitelj 

.tjasadorelay.com klaro 1 leto 

Ti piškotki so uporabljeni za hranjenje informacij o nastavitvah, vezanih na 

uporabo piškotkov na strani. Oralie d.o.o. 

Analitični 

Ti piškotki nam omogočajo, da štejemo obiske in vire prometa, da lahko izmerimo in izboljšamo učinkovitost naše Spletne stran i. Pomagajo nam razumeti, 

katere strani so najbolj in najmanj priljubljene, in uvideti, kako se uporabniki pomikajo po naši Spletni strani. Vse informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so 

agregirane. Če ne omogočite uporabe teh piškotkov, ne bomo vedeli, kdaj ste obiskali našo spletno stran, in torej ne bomo mogli spremljati njene učinkovitosti. 

Seznam analitičnih piškotov, ki jih uporabljamo na Spletni strani, je naveden spodaj: 



Storitev 

Ime 

piškotka 

Doba hranjenja 

v brskalniku Opis piškotka Upravitelj 

.google.com _gid 1 dan 

Spletna analitika s pomočjo programa Google Universal Analytics. Piškotek, se uporablja za grupiranje 

obnašanja uporabnikov za vsakega uporabnika. https://policies.google.com/ Google 

.google.com _ga 2 leti 

Spletna analitika s pomočjo programa Google Universal Analytics. Piškotek, ki se uporablja za sledenje 

obiskovalcem. Google Analytics identificira uporabnike z edinstvenim identifikatorjem imenovanim "client 

id". Ta id je skupaj z drugimi parametri shranjen v _ga piškotku. Google 

.google.com _gat 10 min 

Ta piškotek se uporablja za nadzor pogostosti zahtevkov v storitvi Google Analytics za povečanje 

učinkovitosti omrežnih klicev. Google 

Piškotki tretjih oseb 

Med uporabo Spletne strani boste naleteli na orodja in/ali vsebine tretjih oseb, npr. YouTube, Vimeo, SoundCloud idr. ter povezave do spletnih strani tretjih oseb. 

Navedena orodja, vsebine oz. povezave lahko vsebujejo piškotke tretjih oseb, ki se na našo Spletno stran dodajajo predvsem zato, da vam lahko predvajamo 

naše video in avdio vsebine ali omogočajo delovanje drugih funkcionalnosti. Če uporabo teh piškotov zavrnete, nekatere ali vse funkcije ne bodo delovale. 

Navedeno velja zlasti za predvajanje video in avdio vsebin, za katere naša Spletna stran uporablja zlasti YouTube, Vimeo in SoundCloud. 

Piškotki tretjih oseb pa se lahko na našo Spletno stran dodajajo tudi zato, da vas lahko obveščamo o najnovejših skrbno izbranih podatkih, ki bi bili lahko za vas 

pomembni ali ki bi vas zanimali ali za namene oglaševanja.  

Poudarjamo, da nad upravljanjem piškotov tretjih oseb nimamo nikakršnega nadzora. 

Zato vam priporočamo, da preverite spletne strani upravljavcev piškotkov tretjih oseb in njihove pravilnike o zasebnosti ter pravilnike glede piškotkov in si 

pridobite dodatne podatke o njihovih piškotkih in upravljanju z njimi. 

Seznam piškotov tretjih oseb, ki jih uporabljamo na Spletni strani, je naveden spodaj: 

Storitev Ime piškotka 

Doba hranjenja 

v brskalniku Opis piškotka Upravitelj 

.youtube.com 

Demographics 

ACTIVITY 

use_hitbox 

PREF 

VISITOR_INFO1_LIVE 

YSC 

6 mesecev 

Trajanje seje 

10 let 

8 mesecev 

6 mesecev 

Trajanje seje 

Na spletno stran so umeščeni videoposnetki storitve YouTube v tako imenovanem načinu s 

poostreno zasebnostjo. Ta način ne nastavi nobenega piškotka, dokler ne pritisnete gumba za 

predvajanje. Ko začnete predvajati posnetek, lahko YouTube nastavi piškotek, vendar podatki 

ne razkrivajo vaše zasebnosti. YouTube 



Storitev Ime piškotka 

Doba hranjenja 

v brskalniku Opis piškotka Upravitelj 

.spotify.com 

sp_t 

sp_landing 

1 leto 

1 leto 

Potreben za zagotovitev funkcionalnosti integriranega vtičnika Spotify. Posledica tega ni 

nobena navzkrižna funkcionalnost med spletnimi mesti. Spotify 

.vimeo.com __cf_bm 30 minut Ta piškotek, ki ga nastavi Cloudflare, se uporablja za podporo Cloudflare Bot Management. Vimeo 

 

Oglaševalski 

Te piškotke na našo Spletno stran lahko namestijo naši oglaševalski partnerji in gre tudi v teh primerih za piškotke tretjih oseb. Ta podjetja jih lahko uporabljajo 

zato, da pripravijo profil o vaših interesih in vam pokažejo relevantne oglase na drugih straneh. Osebnih podatkov ne shranjujejo neposredno, pač pa so 

osnovani na edinstveni identifikaciji vašega brskalnika in spletne naprave. Če ne omogočite uporabe teh piškotkov, bodo oglas i, ki jih boste videli, morda manj 

primerni za vas. 

Ker gre tudi v tem primeru za piškotke tretjih oseb poudarjamo, da nad upravljanjem teh piškotkov nimamo nikakršnega nadzora.  

Seznam oglaševalskih piškotov, ki jih uporabljamo na Spletni strani, je naveden spodaj: 

Storitev 

Ime 

piškotka 

Doba hranjenja v 

brskalniku Opis piškotka Upravitelj 

.facebook.com 

spin 

xs 

fr 

presence 

sb 

wd 

c_user 

datr 

locale 

Session 

365 days 

90 days 

Session 

2 years 

5 days 

365 days 

2 years 

5 days 

Facebook uporablja tovrstne piškotke za dostavo vrste oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v 

realnem času od tretjih oglaševalcev. www.facebook.com/policy/cookies Facebook 

Prenos izven EU 



Pri uporabi piškotkov lahko pride do posredovanja osebnih podatkov ponudnikom storitev v ZDA (če gre za ponudnike s sedežem v  ZDA). Ker ZDA po mnenju 

Sodišča Evropske unije ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, zaradi posredovanja podatkov obstajajo določena tveganja (zlasti v zvezi z 

dostopom do osebnih podatkov s strani organov ZDA, pomanjkljiva pravna sredstva).  

Kako na naši Spletni strani uporabljamo piškotke? 

Privzeto so vklopljeni le nujno potrebni piškotki. Nujni piškotki omogočajo dostopnost Spletne strani, saj brez njih nekateri deli Spletne strani ne bodo delovali. 

So bistvenega pomena za delovanje osnovnih funkcij Spletne strani. 

Analitični piškotki, piškotki tretjih oseb in oglaševalski piškotki so privzeto sicer onemogočeni, vendar jih lahko omogočite prvič, ko obiščete našo Spletno stran, 

in sicer v pasici »Piškotki«. 

Kako lahko upravljate piškotke? 

Piškotke (razen nujnih) lahko kasneje onemogočite na naši spletni strani za nastavitev piškotkov. Nameščanje piškotkov na vašo napravo lahko nadzirate tudi s 

pomočjo nastavitev v vašem brskalniku.  

 

Ne pozabite: Če onemogočite nekatere vrste piškotkov, morda ne boste mogli dostopati do nekaterih delov Spletne strani ali uporabljati nekaterih funkcij, zlasti ne 

boste mogli dostopati do digitalnih vsebin kot so avdio ali video posnetki. 

 

Na spodnjih povezavah si lahko preberete navodila za nadzor nad piškotki prek nastavitev brskalnika, ki ga uporabljate: 

Internet Explorer 

Edge 

Google Chrome 

Mozzila Firefox 

Opera (stran v angleškem jeziku) 

Safari (stran v angleškem jeziku) 

https://support.microsoft.com/sl-si/windows/brisanje-in-upravljanje-pi%C5%A1kotkov-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/sl-si/microsoft-edge/brisanje-pi%C5%A1kotkov-v-brskalniku-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl-sl&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/sl/kb/piskotki#w_nastavitve-piskotkov
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
https://support.apple.com/sl-si/guide/safari/ibrw850f6c51/mac


Ne pozabite: če onemogočite nekatere vrste piškotkov, morda ne boste mogli dostopati do nekaterih delov Spletne strani ali uporabljati nekaterih 

funkcij, zlasti ne boste mogli dostopati do digitalnih vsebin. 

 

Nastavitve piškotkov / Cookies settings 

 


