Piškotki
Pravna podlaga
Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št.
109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova
pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop
do informacij, shranjenih na računalnik u ali mobilni napravi uporabnika. Nova zakonodaja
uporabe piškotkov ne prepoveduje, pač pa predpisuje pod kakšnimi pogoji in kako je piškotke
in podobne tehnologije dovoljeno uporabljati.
Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se zapišejo na tvoj računalnik, ko obiščeš spletno
stran.
Piškotki služijo za zagotavljanje sledljivosti in ko se naslednjič vrneš na stran preko istega
brskalnika lahko le ta preveri, ali je piškotek prisoten, in uporabi podatke iz piškotka ter jih
pošlje nazaj strani.
Piškotki nam omogočajo, da prepoznamo ali nas je uporabnik že predhodno obiskal, in v
nekaterih primerih temu lahko prilagodimo prikazano vsebino.
Vrste piškotkov:




Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre
brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih
uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem
vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu itd. Ker so takšni piškotki shranjeni
za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.
Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni tudi, ko
uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za
shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani itd., pa tudi za grajenje
profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku
ostanejo več dni, mesecev ali celo let.



Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje,
in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje
informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.



Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih spletnih mest (ki na
primer prikazujejo oglase na izvirni spletni strani ali merijo promet). Tretje strani
lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih
uporabljajo za različne namene: od oglaševanja, analitike, pa do izboljšave svojih
produktov. Takšni piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Upravljanje in brisanje piškotkov
V primeru, da se odločiš spremeniti način, kako brskalnik uporablja piškotke lahko to storiš s
spreminjanjem nastavitev brskalnika.
Večina brskalnikov omogoča da zavrneš ali sprejmeš vse piškotke, da sprejmeš samo
določene piškotke ali pa te vsakič vpraša ali dovoliš piškotke za določeno stran ali ne.

Brisanje piškotkov se razlikuje glede na brskalnik, ki ga uporabljaš. Za navodila, kako to
storiti, ti predlagamo, da se poslužiš pomoči v brskalniku kjer lahko najdeš navodila za
upravljanje piškotkov tvojega brskalnika.
Spletno mesto www.jk-style.si uporablja naslednje piškotke:
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Nameni obdelave zbranih podatkov, ki se
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Onemogočenje piškotkov
Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik - ta
lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. Uporabnik ima vedno možnost, da
piškotke sprejme ali zavrne.
Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke!
Če želi uporabnik zavrniti uporabo piškotkov, lahko privzeto nastavitev brskalnika spremeni
na način, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani.
Informacije o nastavitvah za piškotke so na voljo za vsak posamezen brskalnik:
Chrome
Firefox
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Opera (stran v angleškem jeziku)
Safari (stran v angleškem jeziku)
Z izključitvijo piškotkov lahko postanejo nekatere možnosti spletnega mesta onemogočene.

