POLITIKA PIŠKOTKOV
I.
Pravna podlaga
V podjetju TRIGANA d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravnamo v skladu z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št.
109/2012), ki ureja pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali pridobivanje dostopa do
podatkov, shranjenih na uporabnikovem računalniku, pametnem telefonu ali drugi napravi.
II.
Kaj je piškotek
Piškotek je majhen del podatkov, ki ga lahko strežnik shrani na uporabnikovem računalniku v obliki tekstovne datoteke. Piškotek
spletnim stranem omogoča shranjevanje informacij, ki se ponovno uporabijo, ko uporabnik zopet obišče spletno stran. Sami
piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, v kolikor pa podatke posredujete sami, se ti
lahko povežejo s podatki, ki so shranjeni v piškotku na vašem računalniku.
Sam piškotek lahko vedno sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov je nastavljena tako, da samodejno sprejme
piškotke, kar pa lahko spremenite v nastavitvah, in sicer tako, da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden
se piškotek shrani.
III.
Zakaj so piškotki potrebni?
Piškotki so pomembni za delovanje spletnih mest in so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih
storitev, ki izboljšujejo uporabnikovo izkušnjo. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
IV.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej strani

Ime piškotka

Opis

Čas uporabe

wordpress_

WordPress piškotek za prijavljenega uporabnika.

Na sejo

wordpress_logged_in_

WordPress piškotek za prijavljenega uporabnika.

Na sejo

wordpress_test_

WordPress piškotek za prijavljenega uporabnika.

Na sejo

wordpress_test_cookie

WordPress testni piškotek

Na sejo

wp-settings-

WordPress uporabi tudi nekaj piškotkov z oznako wp-settings-[unikatna
številka]. Končna unikatna številka je unikatna številka uporabnika,
prebrana unikatna številka iz baze uporabnikov. Ta podatek je uporabljen
za prilagoditev izgleda administratorskega vpogleda na stran oz. v
določenih primerih za prilagoditev izgleda celotne strani.

1 leto

wp-settings-time-

WordPress uporabi tudi nekaj piškotkov z oznako few wp-settings-{time}[unikatna številka]. Končna unikatna številka je unikatna številka
uporabnika, prebrana unikatna številka iz baze uporabnikov. Ta podatek je
uporabljen za prilagoditev izgleda administratorskega vpogleda na stran
oz. v določenih primerih za prilagoditev izgleda celotne strani.

1 leto

PHPSESSID

Piškot za identifikacijo unikatne seje na strani.

Na sejo

SESS

Skrbi za prepoznavo, ko se premikate s podstrani na podstran v okviru
spletne strani ter za hrambo vsake strani, ki ste jo vnesli.

Na sejo

V.

Kako izklopite piškotke na osebnem računalniku

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0: kliknite na vrhu brskalnika Orodja – Internetne možnosti – Zasebnost – Nastavitev
nad srednjo stopnjo (srednja, srednje visoka, visoka ali blokiraj vse piškotke), kar bo onemogočilo uporabo piškotkov.
Mozilla Firefox: kliknite na vrhu brskalnika Možnosti – Zasebnost – Sledenje in označite možnost «Spletnim stranem sporoči, naj
mi ne sledijo«.
Safari: kliknite na vrhu brskalnika Nastavitve – Zasebnost in označite možnost «Onemogoči uporabo piškotkov tretjih oseb in
oglaševalnih piškotkov«, nato kliknite Shrani.
Google Chrome: kliknite na vrhu brskalnika Orodja – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – Zasebnost – Nastavitve vsebine –
označite možnost «Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest«.
Če uporabljate druge brskalnike, se pozanimajte o njihovih piškotkih in odstranitvi/izkopu le-teh na njihovi spletni strani.
Za več informacij o piškotkih obiščite spletno stran www.aboutcookies.org.
V Ljubljani, 01.01.2021
TRIGANA, razvojni inženiring, d.o.o.

