
 

POLITIKA PIŠKOTKOV

Zadnjič posodobljeno dne 01.07.2022.godine

Platformo  https://bloombergadria.com/ upravlja  ARENA  SPORT,  televizijska  djelatnost
d.o.o.,  Ljubljana,  Šlandrova  ulica  4b,  1231  Ljubljana-  Črnuče,  registrska  številka:
8192405000, davčna številka: SI 49768913 (v nadaljevanju: ARENA SPORT), ki ima skupaj
s  Partnerji  (v  nadaljnjem  besedilu:  Mi  ali  Skupni  upravljavci  obdelave,  glej  Politiko  o
zasebnosti)  pravico  do  prodaje  in  razpolaganja  z  vsebino  na  Platformi.  Pri  izvajanju
registrirane  dejavnosti  Upravljavci  skupne  obdelave  uporabljajo  piškotke  in  podobne
tehnologije.

V zvezi z uporabo piškotkov je cilj te Politike piškotkov odgovoriti na najpogostejša vprašanja
v zvezi s konceptom in vrsto piškotkov ter načini, na katere jih lahko Anketiranci kontrolirajo
ali regulirajo.

Izrazi,  ki  se  v  Politiki  piškotkov  začnejo  z  veliko  začetnico,  imajo  pomen,  opredeljen  v
Pogojih uporabe in Politiki Zasebnosti. 

1. Definicija in namen piškotkov

Piškotek  je  besedilna  datoteka,  ki  vsebuje  informacije  in  se  naloži  v  vašo  napravo,  ko
obiščete določeno spletno mesto.  Ko se piškotki  prenesejo na določeno napravo,  se ob
vsakem ponovnem obisku spletnega mesta pošljejo  nazaj  na spletno mesto,  s  katerega
izvirajo, ali na drugo spletno mesto, ki ta piškotek prepozna.

Za poenostavitev lahko rečemo, da so piškotki majhne datoteke, ki so začasno shranjene na
vašem  trdem  disku,  kar  naši  Platformi  omogoča,  da  ob  obisku  Platforme
https://bloombergadria.com/ prepozna  vaš računalnik  ali  drugo napravo.  Ta orodja  lahko
zbirajo in hranijo tehnične podatke, lahko pa zbirajo tudi osebne podatke, kot so IP naslov
Registriranega  Uporabnika  in/ali  Obiskovalca,  identifikator  mobilne  naprave,  podatke
brskalnika in podobno.

Glavni  namen piškotkov je narediti  našo Storitev učinkovitejšo,  varnejšo in Uporabnikom
prijaznejšo.  Prav  tako  nam  piškotki  omogočajo,  da  prek  sistema,  ki  ga  uporabljamo,
prepoznamo Vašo napravo in Vam ponudimo najboljšo možno konfiguracijo.

Piškotki  vam  omogočajo  razlikovanje  med  Obiskovalci  spletne  strani.  Poleg  piškotkov
obstajajo še druge podobne tehnike, ki imajo podoben namen kot piškotki, kot so “pixli” in
“web beaconi", izraz "piškotek" v tej Politiki o piškotkih pa bo vključeval takšne tehnologije
sledenja.

ARENA SPORT uporablja piškotke za zbiranje informacij o tem, kako se uporablja Platforma
in storitve.

https://bloombergadria.com/
https://si.bloombergadria.com/p/18/politika-zasebnosti/
https://si.bloombergadria.com/p/17/splosni-pogoji/
https://bloombergadria.com/


 

Redno posodabljamo tabele piškotkov, ki jih vsebuje Platforma. Vendar pa lahko glede na
to, da so piškotki zelo spremenljiva kategorija, občasno pride do sprememb v tabelah, ki jih
bomo navedli spodaj.

2. Vrste piškotkov

Obstajajo najmanj tri merila, po katerih so piškotki razvrščeni:

1. merilo: Trajanje

Glede na to, kako dolgo trajajo piškotki, se piškotki delijo na:

a) sejni  piškotki  ,  ki  so začasni in prenehajo obstajati,  ko Uporabniku poteče seja na
spletnem mestu, torej ko izklopi brskalnik;

b) trajni piškotki  , ki ostanejo na trdem disku Uporabnikove naprave, dokler jih Uporabnik
ali  njegov brskalnik  ne odstrani.  Trajanje  trajnega piškotka je  lahko različno in  je
zapisano v programski kodi vsakega posameznega piškotka.

2. merilo: Poreklo

Glede na to, kdo nastavi piškotke, se delijo na:

a) piškotke prve strani, ki smo jih postavili kot lastnik Platforme;

b) piškotke tretje strani, ki jih nastavijo tretje osebe, kot so naši pogodbeni partnerji, ki jih
najamemo za zagotavljanje trženjskih ali analitičnih storitev. Na primer, obstajajo piškotki
tretjih strani, ki zbirajo podatke o iskanju Uporabnikov na različnih spletnih mestih in tako
Uporabniku omogočajo prikaz prilagojenih sporočil ali oglasov v skladu z Uporabnikovo
zgodovino iskanja.

V tabeli, v kateri smo navedli tretje strani ali ponudnike storitev, s katerimi imamo sklenjene
pogodbe,  in  ki  jo  vsebuje  naslednja  Politika  piškotkov,  lahko  ugotovite,  katere  piškotke
nastavimo  (piškotki  prve  strani)  in  katere  tretje  strani  (piškotki  tretje  strani).  Če  želite
razumeti, kako se obdelujejo vaši podatki, zbrani s piškotki tretjih oseb, preberite politike o
zasebnosti ponudnikov storitev, ki so jih nastavili.

3.merilo: Namen 

Glede na namen piškotke delimo na:

a) Nujni piškotki

Brez potrebnih piškotkov spletna stran ne more delovati. Ta kategorija piškotkov omogoča
delovanje spletne strani v skladu s pričakovanji  anketirancev oziroma Uporabnikov.  Prav



 

tako ta kategorija piškotkov zagotavlja osnovne funkcionalnosti,  ki jih mora spletno mesto
izpolnjevati, še posebej, če se upoštevajo obveznosti zagotavljanja tehničnih, varnostnih in
drugih funkcionalnosti spletne strani.

Naziv Namen Ponudnik storitve Trajanje Vrsta

google_auto_fc_c
mp_setting

Ta piškotek se
uporablja za
zapomnitev
privolitve /
soglasja

anketirancev ali
Uporabnikov na
določeno spletno

stran.

bloombergadria.com Trajni HTML

rc::a

Ta piškotek
naredi razliko
med ljudmi in

roboti.

google.com Trajni HTML

rc::c

Ta piškotek
razlikuje

distinkcijo med
ljudmi in roboti. 

google.com Trajni HTML

rc::e
Ta piškotek

razlikuje med
ljudmi in roboti

google.com Sejni HTML

b) Funkcionalni oziroma statistični piškotki 

Ta kategorija piškotkov, imenovana tudi "performacijski piškotki" ali  "analitični  piškotki" ali
"funkcionalni  piškotki",  nam  pomaga  razumeti  gibanje  in  interakcije  Uporabnikov  na
spletnem mestu z zbiranjem podatkov, ki jih kasneje analiziramo. Z njimi lahko ugotovimo,
katere strani so najbolj in najmanj priljubljene ter vidimo, kako Uporabniki krmarijo po strani.
Poleg  tega  lahko  s  pomočjo  statističnih  piškotkov  vidimo  promet  in  prepoznamo,  kako
Uporabniki pridejo na stran, kar nam pomaga pri izboljšanju strani.

V to kategorijo piškotkov sodijo predvsem piškotki tretjih strani, kar pomeni, da jih za svoje
potrebe uporabljajo tudi naši pogodbeni partnerji.

Naziv Namen Ponudnik storitve Trajanje Vrsta



 

_ga

Google Analytics
piškotek se
uporablja za

dodelitev
naključnega ID-ja

Uporabnika za
edinstveno

identifikacijo.

bloombergadria.com 2 leti HTTP

_gat

Google Analytics
piškotek, ki se
uporablja za

urejanje zahtev
Obiskovalcev. 

bloombergadria.com 1 dan HTTP

_gid

Google Analytics
piškotek, ki se
uporablja za

dodelitev
naključnega ID-ja

Uporabnika za
edinstveno

identifikacijo.

bloombergadria.com 1 dan HTTP

(c) Piškotki, ki se uporabljajo za razvoj in izboljšanje izdelkov in storitev (t.im.
marketinški piškotki)

S pomočjo  marketinških  piškotkov  izboljšujemo našo spletno stran in  vam zagotavljamo
najboljšo  uporabniško  izkušnjo  skupaj  z  vsebino,  ki  je  prilagojena  vam.  Te  piškotke  na
spletno mesto postavijo naši pogodbeni partnerji, ki jih najamemo za marketinške storitve.
Ta  kategorija  piškotkov  vam omogoča  uporabo  informacij  o  vaši  lokaciji  in  identifikacijo
vašega  brskalnika  in/ali  naprave,  vse  za  ustvarjanje  vašega  profila  kot  Uporabnika  ali
obiskovalca. S pomočjo teh piškotkov lahko Uporabnikom posredujemo tudi oglase in oglase
na drugih lokacijah na internetu, ki so za vas kot Uporabnika izjemno pomembne.

Če so tržni piškotki onemogočeni, se strankam ne prikazujejo oglasi po meri in reklame, ki
jih ustvarimo na drugih spletnih mestih, ki jih obiščejo.

Naziv Namen Ponudnik storitve Trajanje Vrsta

__gads

Piškotek, ki
registrira, kateri

oglasi so
prikazani

obiskovalcu.

bloombergadria.com 1 godina HTTP

_fbp Piškotek, ki ga bloombergadria.com 3 mjeseca HTTP



 

uporablja
Facebook za
zagotavljanje

vrste
oglaševalskih

izdelkov, kot so
ponudbe tretjih
oglaševalcev v
realnem času.

ads/ga-audiences

Ta piškotek
nastavi Google
AdWords, da

vrne
Obiskovalce, ki
lahko postanejo
Uporabniki na

podlagi njihovega
vedenja na
Platformi.

google.com Sesijski Pixel 

google_experime
nt_mod#

Piškotek, ki ga
uporablja

AdSense za
analizo

uspešnosti
oglasov na
Platformi,

bloombergadria.com Trajni HTML

GoogleAdServing
Test

Registrira, kateri
oglasi so
prikazani

obiskovalcu.

bloombergadria.com Sesijski HTTP

IDE

Piškotek, ki ga je
nastavil Google

DoubleClick je za
registracijo in

prijavo
Obiskovalcev,

vse po ogledu ali
kliku na

prikazane oglase.
Namen tega
piškotka je
merjenje

učinkovitosti
oglasov in

prikazovanje
ciljnih oglasov
obiskovalcu.

doubleclick.net 1 godina HTTP

tr Piškotek, ki ga
uporablja

facebook.com Sejni Pixel 



 

Facebook za
zagotavljanje

vrste
oglaševalskih

izdelkov, kot so
ponudbe v

realnem času
tretjih

oglaševalcev.

_gat_gtag_xxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Piškotek, ki ga
uporablja Google

Analytics.
google.com Sejni HTTP 

d) Neklasificirani piškotki

Ta kategorija piškotkov, pa tudi nekateri tretjih strani, ki jih postavijo na spletno mesto, so še
v postopku razvrščanja.

Naziv Namen Ponudnik storitve Trajanje Vrsta

bloomberg_adria
_session

Neznan bloomberg_adria_session 1 dan HTTP

3. Druge tehnologije, ki jih uporabljamo na Platformi

1) Google Analytics

Google Analytics je storitev, ki jo uporabljamo za zbiranje, beleženje in analizo podatkov,
povezanih  z  vedenjem  Obiskovalcev  pri  uporabi  Platforme.  Google  Analytics  uporablja
piškotke za spremljanje vedenja Obiskovalcev, z namenom ustvarjanja poročil o obiskih in
aktivnostih Obiskovalcev spletnega mesta ali Platforme.

Google Analytics nadzira Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-
1351, ZDA. Za več podrobnosti o obdelavi podatkov s pomočjo Google Analytics preberite:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites. 

Podatki, ki jih Google Analytics zbira s piškotki (kot je opisano v prejšnjem delu besedila) in
so povezani z uporabo spletne strani, se preusmerijo na Googlove strežnike v ZDA, kjer so
shranjeni. Google lahko deli vaše osebne podatke s tretjimi osebami, na katere upravljavci
skupne  obdelave  ne  morejo  vplivati.  Podatke,  zbrane  s  piškotki  na  Platformi,  Google
uporablja  za  analizo  uporabe spletnega mesta  ali  Platforme in za zagotavljanje  storitev,

https://policies.google.com/technologies/partner-sites


 

povezanih s Platformo in storitvami skupnih upravljavcev obdelave. Na Platformi smo uvedli
anonimizacijo, kar pomeni, da Google skrajša IP naslov Obiskovalcev iz držav članic EU in
EGS. Izjemoma se lahko zgodi, da se IP naslov prenese na Googlove strežnike v ZDA, kjer
se naknadno skrajša.

Če  želite  Googlu  preprečiti  skupno  rabo  in  obdelavo  vaših  podatkov,  ki  so  povezani  z
uporabo Platforme in jih zbirajo piškotki,  lahko to storite tako, da prenesete in namestite
vtičnik,  ki  ga  najdete  na  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  Ta  plug-in
uporablja  JavaScript  za obveščanje  Google  Analytics,  da v Google  Analytics  ni  mogoče
prenesti  nobenih  podatkov  ali  informacij  o  obiskovalcu.  Poleg  tega  lahko  te  piškotke
onemogočite, kot je razloženo v delu Onemogoči piškotke?. 

Več o tem, kako Google uporablja podatke, ki jih zbira prek Platforme in storitev, preberite
na https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk. 

Podrobnosti  o  storitvi  Google  Analytics  si  lahko  preberete  na
https://marketingPlatform.google.com/about/, več informacij o Googlovi obdelavi podatkov o
obiskovalcih pa tukaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-
privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers.

2) Google Tag Manager

Google Tag Manager je orodje, ki nam omogoča centralno upravljanje t.i. oznake, z uporabo
ustreznega  vmesnika.  To orodje  ne uporablja  piškotkov,  ampak samo izvaja  oznake  na
Spletnem mestu.

Google ima posebno politiko o zasebnosti, ki ureja ta način zbiranja osebnih podatkov od 
tretjih ponudnikov storitev, ki si jo lahko preberete na 
https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/. 

V primeru deaktivacije določene domene ali spletne strani ali piškotkov ostane Google Tag
Manager  aktiven  za  vse  oznake,  ki  omogočajo  sledenje,  če  so  bile  predhodno
implementirane s tem orodjem.

3) Socialna omrežja

ARENA  SPORT  in  Partnerji  zbirajo  in  obdelujejo  osebne  podatke  prek  uporabniških
interakcij na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram in YouTube. ARENA
SPORT ali odgovorne osebe, ki jih imenuje ARENA SPORT in partnerji, imajo dostop do
sporočil in/ali  objav na omenjenih družbenih omrežjih, vendar osebni podatki, zbrani prek
njih, zlasti tisti v sporočilih ARENA SPORT in partnerji, niso shranjeni na drugih mestih in
poleg tega ne obdelujejo,  razen za namene, določene v tej  politiki  ali  politiki  zasebnosti.
Izjemoma lahko ARENA SPORT in Partnerji hranijo vaše podatke, če za to veljajo predpisi.

ARENA SPORT in Partnerji uporabljajo svoj poslovni profil s storitvami Facebook, Twitter,
Instagram in Youtube, njihova pravila o zasebnosti ali izjave o zasebnosti ter način uporabe
vaših osebnih podatkov pa si lahko ogledate na:

https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers
https://support.google.com/analytics/answer/6004245#zippy=%2Cour-privacy-policy%2Cgoogle-analytics-cookies-and-identifiers
https://marketingplatform.google.com/about/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en-GB&gl=uk
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


 

  

FACEBOOK
ONLINE

https://www.facebook.com/privacy/policy/

 

YOUTUBE
ONLINE

 

https://policies.google.com/privacy?hl=hr

 

INSTAGRAM
ONLINE

 

https://help.instagram.com/519522125107875

TWITTER ONLINE

 

https://twitter.com/en/privacy

 

ARENA SPORT in Partnerji ne morejo vplivati na politike zasebnosti ponudnikov storitev 
družbenih omrežij, ki veljajo za neodvisne upravljavce obdelave.

Če imate vprašanja v zvezi z zbiranjem in obdelavo podatkov s strani Facebooka, YouTuba, 
Twitterja in/ali Instagrama ali želite uveljavljati katero od svojih pravic, ki jih zagotavlja 
Splošna uredba o varstvu podatkov, se obrnite na:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irska

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Če  niste  zadovoljni  z  načinom  zbiranja  in  obdelave  vaših  osebnih  podatkov,  se  lahko
obrnete na glavni nadzorni organ Mete, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali vaše
nadzorni organ

Na Platformo je ARENA SPORT skupaj  s Partnerji  namestila  komponente podjetja  Meta
Platforms Ireland Ltd. Facebook je socialno omrežje.

Socialno  omrežje  je  mesto  socialne  povezave  na  internetu,  spletna  skupnost,  ki
uporabnikom običajno omogoča medsebojno komunikacijo v virtualnem prostoru. Socialno

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
https://policies.google.com/privacy?hl=hr
https://www.facebook.com/privacy/policy/


 

omrežje služi kot platforma za izmenjavo mnenj in izkušenj ali za zagotavljanje internetne
skupnosti  osebnih  ali  delovnih  informacij.  Facebook  svojim  uporabnikom  omogoča
ustvarjanje zasebnih profilov, nalaganje slik in povezovanje prek prošenj za prijateljstvo.

Facebook je v lasti Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA. Če
oseba,  ki  uporablja  Facebook,  živi  zunaj  Združenih držav ali  Kanade,  je  vodja  obdelave
osebnih  podatkov  Meta  Platforms  Ireland  Ltd.,  4  Grand  Canal  Square,  Grand  Canal
Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ZDA je
neodvisni vodja obdelave.

Z odpiranjem Platforme bo brskalnik anketiranca prikazal ustrezno komponento Facebooka
kot rezultat uporabe plugin-ov na https://developers.facebook.com/docs/plugins/.  Med tem
tehničnim postopkom je bila Facebooku posredovana informacija o določeni podstrani, ki jo
je obiskal anketirani.

V primeru, da ste prijavljeni v Facebook kot Anketianec, lahko istočasno Facebook zazna
vsak vaš  pogled  na Platformo.  Te informacije  se zbirajo  prek  komponente  Facebook in
pošiljajo  na  Facebook  račun  anketiranca.  Če  respondent  klikne  na  kateri  koli  gumb
Facebook, ki je vgrajen na Platformi, npr. gumb »Like« ali če sogovornik pošlje komentar,
potem Facebook  podatke prenese v  osebni  Facebook  račun  Anketiranca  in  tako shrani
osebne podatke.

Vsakič, ko je Anketiranec prijavljen v Facebook in hkrati dostopa do Platforme, bo Facebook 
prejel informacije o tem prek komponente Facebook. To se bo zgodilo ne glede na to, ali 
sogovornik klikne Facebook komponento ali ne. Če Anketiranec ne želi prenesti tovrstnih 
informacij, lahko to prepreči tako, da se pred dostopom do Platforme odjavi iz Facebook 
računa.

ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form 

Če  niste  zadovoljni  z  načinom  zbiranja  in  obdelave  vaših  osebnih  podatkov,  se  lahko
obrnete na vodilni nadzorni organ Youtube, irski pooblaščenec za varstvo podatkov ali vaš
nadzorni organ.

Upravljavci obdelave v skupni rabi uporabljajo kanal Youtube. Youtube je internetni video
portal,  ki  omogoča brezplačno objavo,  pregledovanje,  ocenjevanje  in  komentiranje  video
gradiva. Youtube omogoča objavo vseh vrst video gradiva, tako da si lahko ogledate celotne
filme,  TV  oddaje,  glasbene  videospote,  forespane  in  video  posnetke,  ki  so  jih  naredili
uporabniki portala.

Lastnik storitve YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA.
The  YouTube,  LLC,  ki  je  podružnica  podjetja  Google  Inc.,  1600  Amphitheatre  Pkwy,
Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.  YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA
94066, ZDA. The YouTube, LLC, ki je podružnica podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA se smatra za samostojnega vodjo obdelave.

https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form


 

Če ste  kot  uporabnik  spletne  strani  (Anketiranec)  ali  Registrirani  uporabnik,  prijavljeni  v
YouTube, vas bo YouTube prepoznal vsakič, ko odprete podstran, ki vsebuje videoposnetek
Youtube. Te podatke bosta zbrala YouTube in Google in bodo knjiženi v račun YouTube-
jevega računa.

YouTube ali Google bosta prek komponente YouTube prejela informacijo, da je Anketiranec
obiskal spletno mesto Platforme, če je bil med obiskom spletne strani prijavljen v Youtube; to
se bo zgodilo ne glede na to, ali ste kliknili videoposnetek v YouTubu kot sogovornik ali ne.
V primeru, da takšnega prenosa podatkov ne želite dovoliti, ga lahko preprečite tako, da se
pred odpiranjem Platforme odjavite iz svojega računa YouTube.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2,
Irska

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php 

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970 

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko 
obrnete na glavni nadzorni organ Mete, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali na 
Vaš nadzorni organ.

ZA TWITTER:

Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 
Irska

Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp  

https://help.twitter.com/forms/privacy  

Če niste zadovoljni z načinom zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko 
obrnete na glavni nadzorni organ Twitterja, irskega pooblaščenca za varstvo podatkov ali na 
Vaš nadzorni organ.

Twitter  je  večjezična,  javno  dostopna  storitev  mikroblogiranja,  kjer  lahko  Uporabniki
objavljajo in delijo t.i. »Tweete«, torej kratka sporočila, ki so omejena na 280 znakov. Ta
kratka sporočila so na voljo vsem, tudi Uporabnikom, ki niso prijavljeni v Twitter. Tweeti so
prikazani  t.i.  spremljevalcem  zadevnega  Uporabnika.  Spremljevalci  so  drugi  uporabniki

https://help.twitter.com/forms/privacy
https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
https://hr-hr.facebook.com/policy.php


 

Twitterja, ki spremljajo twite posameznega uporabnika. Poleg tega mu Twitter omogoča, da
doseže široko občinstvo prek hashtagov, povezav in twitov.

Lastnik Twitterja je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103,
ZDA.

Vsakič,  ko  dostopate  do  spletne  strani,  kjer  je  nameščena  komponenta  Twitter  (gumb
Twitter),  bo brskalnik  na računalniškem sistemu Anketiranca samodejno prikazal  pregled
določene komponente Twitter. Med tem tehničnim postopkom bo Twitter prejel informacije o
določeni podstrani, ki jo je obiskal Anketiranec. Namen integracije komponente Twitter je
prenos  vsebine  na  Upravitelje  skupne  obdelave,  da  uporabnike  seznanijo  z  vsebino
Platforme in povečajo število obiskovalcev.

Če je Anketiranec hkrati prijavljen v Twitter, bo Twitter zaznal vsak obisk Platformi, pa tudi,
katere posebne podstrani je Anketiranec obiskal med svojim bivanjem na Platformi. Podatke
zbira komponenta Twitter in jih posreduje na Twitterjev račun Anketiranca. Če Anketiranec
klikne enega od gumbov Twitterja na spletnem mestu, bo Twitter te podatke prenesel na
račun Twitterja in shranil te osebne podatke

Twitter prejema informacije prek komponente Twitter pod pogojem, da je sogovornik med
pregledom Platforme ali spletnega mesta prijavljen v Twitter. To bo tako ne glede na to, ali je
sogovornik  kliknil  gumb  Twitter  ali  ne.  Če  ta  vrsta  prenosa  informacij  ni  tisto,  kar  si
Anketiranec želi, jo lahko prepreči tako, da se pred dostopom do spletnega mesta odjavi iz
Twitter računa.

Dodatne informacije in Twitter smernice za varstvo osebnih podatkov najdete na

https://twitter.com/privacy?lang=en. 

4. Pravna podlaga za uporabo pikotkov

Piškotke uporabljamo samo, če se strinjate z njihovo uporabo ali če nam dajete privolitev
skozi pojavno okno. V skladu s tem je pravna podlaga za uporabo piškotkov na Platformi
soglasje Obiskovalca, ki je podano v skladu s Politiko zasebnosti.

Predvideva se,  da je  naprava,  s  katero dostopate do Platforme,  vaša.  Če do Platforme
dostopate z naprave, ki ni v vaši lasti,  obstaja domneva, da imate pooblastilo za dajanje
soglasja za uporabo piškotkov na tej napravi v skladu s Politiko piškotkov.

5. Onemogočanje piškotkov

Vse  kategorije  piškotkov  razen  potrebnih  je  mogoče  onemogočiti  v  pojavnem  oknu  za
piškotke ali pozneje z regulacijo piškotkov na Platformi, pa tudi z nastavitvijo brskalnika, ki
ga uporabljate. 

Piškotke  lahko  nastavite  tudi  prek  brskalnikov,  pri  čemer  upoštevajte,  da  so  brskalniki
običajno  samodejno  nastavljeni  tako,  da  sprejmejo  vse  piškotke.  Če  želite  na  ta  način
spremeniti nastavitve piškotkov, se obrnite na center za pomoč brskalnika, ki ga uporabljate.
Nekatere povezave, ki vam lahko pomagajo, so:

https://twitter.com/privacy?lang=en


 

 Google Chrome   
 Internet Explorer  
 Mozilla Firefox  
 Safari (Desktop)  
 Safari (Mobile)  
 Android Browser  
 Opera  
 Opera Mobile  

Vsak brskalnik ima svoj sistem za upravljanje in regulacijo piškotkov. Če onemogočite vse 
piškotke (vključno s potrebnimi), obstaja tveganje, da ne boste mogli dostopati ali uporabljati 
delov Platforme.

Več  o  piškotkih  in  njihovi  uporabi,  torej  onemogočanju,  si  preberite  na
http://www.aboutcookies.org/. 

6. Spremembe politike piškotkov

Politika piškotkov se lahko občasno posodobi. Upravljavci skupne obdelave si pridržujejo 
pravico do sprememb, o čemer vas bomo obvestili prek Platforme v razumnem času, 
vsekakor preden sprememba začne veljati.

http://www.aboutcookies.org/
http://www.opera.com/help/mobile/android#privacy
http://www.opera.com/help
http://support.google.com/ics/nexus/bin/answer.py?hl=en&answer=2425067
https://support.apple.com/en-us/HT201265
https://support.apple.com/en-us/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
https://support.microsoft.com/en-us/kb/260971
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

