Obvestilo o piškotkih
Osnovne informacije o piškotkih
Spletna stran http://micna-cvetlicna.si/ za svoje delovanje uporablja piškotke, ki so nujno potrebni,
da se prikažejo ponudbe in da nakup artiklov poteka kupcu prijazno. Piškotki so male besedilne
datoteke, ki se shranijo na vaš računalnik ali v napravo, ki jo uporabljate, ko obiščete spletno stran.
Ob ponovnem obisku iste spletne strani, se podatki z vašega računalnika pošljejo nazaj na strežnik,
kar omogoča uporabniku prijazno delovanje spletne strani. S pomočjo piškotkov si spletna stran
namreč zapomni preference uporabnika in mu tako znatno prihrani čas pri iskanju željenih izdelkov.
Osnovne funkcije elektronskega poslovanja bi bile brez uporabe piškotkov veliko bolj otežene in
dolgotrajne, določene funkcije pa se celo ne bi dale izvajati. Osnovni pomen uporabe piškotkov je
zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev.
Shranjevanje piškotkov na vaš računalnik
Shranjevanje piškotkov na vaš računalnik je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporabljate,
odvisno od nastavitev brskalnika. Nastavitve si lahko priredite tako, da brskalnik piškotke sprejme
samodejno, lahko pa onemogočite njihovo samodejno sprejemanje. V tem primeru se na spletni
strani prikaže vprašanje ali želite omogočiti delovanje piškotkov. S potrditvijo na gumb »sprejmi«, se
z delovanjem piškotkov strinjate, lahko pa delovanje piškotkov tudi zavrnete.
Naloge piškotkov
Piškotke uporablja večina spletnih strani, saj omogočajo učinkovito pregledovanje posameznih strani
določenega spletnega mesta. Piškotki si zapomnijo artikle, ki ste si jih ogledali, in omogočajo
shranjevanje vaših izbir. Če spletne strani ne bi uporabljale piškotkov, bi ob vsakem premiku na novo
stran tega spletnega mesta veljali za novega obiskovalca in bi se morali ponovno prijavljati. Na
spletnih straneh lahko na osnovi poznavanja navad uporabnikov prilagodimo njihovo delovanje in
izberemo najbolj ustrezne artikle, predvsem pa glede na pogostost ogledov prilagajamo vsebino v
skladu z interesi uporabnikov. Piškotki tudi pomagajo pri izvajanju storitev spletne trgovine in pri
zbiranju statističnih podatkov o navadah uporabnikov spletne strani, s tem pa lahko na spletnih
straneh še bolj prilagodimo ponudbo interesom uporabnikov. Podjetje tako oceni delovanje in
uspešnost svoje spletne strani in na osnovi teh informacij pripravi ustrezne vrste in število oglasnih
sporočil.
S piškotki, ki jih uporabljamo, ne sledimo uporabniku preko različnih spletnih strani in ne ugotavljamo
njegovega obnašanja na le-teh. S piškotki zbrane podatke o uporabi naše spletne strani
www.petraskarja.com uporabljamo le za svojo lastno statistiko in izboljšavo vsebin te spletne strani.
Vrste piškotkov
Tehnični piškotki: Med tehnične piškotke sodijo tisti, ki jih resnično potrebujete za osnovno
pomikanje preko našega spletnega mesta. To so nujno potrebni piškotki, da stran funkcionira.
Omogočajo nemoteno brskanje po strani, pa tudi, da lahko med brskanjem obiščete še kako drugo
spletno stran. Tehnični piškotki so potrebni tudi zato, da vas stran pri prijavi in odjavi prepozna,
pripomorejo pa tudi k večji varnosti uporabe naše spletne strani. Uporaba tehničnih piškotkov je v
skladu s predpisi.

Funkcionalni piškotki: Funkcionalni piškotki omogočajo shranjevanje nastavitev, ki ste jih izbrali na
našem spletnem mestu. Vaše nastavitve si spletno mesto zapomni in tako znatno izboljša hitrost
delovanja ob ponovnem obisku. Vaš obisk spletne strani je tako bolj prijeten in ponujene so vam
storitve glede na vaše prednostne interese.
Funkcionalni piškotki si tudi zapomnijo, katera spletna mesta uporabljate več in vam omogočajo
povezovanje s socialnimi omrežji. Brez teh piškotkov se bo brskanje po spletu upočasnilo, oglasna
sporočila, ki jih boste videli, ne bodo ustrezala vašim interesom, pa tudi s socialnimi omrežji
Facebook, Twitter in drugimi se ne boste mogli povezovati.
Oglaševalski piškotki: Z oglaševalskimi piškotki zbiramo informacije, ki vodijo do prilagajanja
oglaševanja vašim interesom. Informacije zbiramo tako na naši spletni strani kot na drugih spletnih
straneh. Pridobljeni podatki niso povezani z vašimi osebnimi podatki, ki ste jih morda zaupali na
našem spletnem mestu, ampak so anonimni – le v povezavi z interesi. Na osnovi teh piškotkov vam
lahko predstavimo izdelke, ki bi vas najbolj zanimali. Z odjavo od teh piškotkov, oglasna sporočila ne
bodo ustrezala vašim zanimanjem.
Piškotki za analizo: Omenjeni piškotki zbirajo informacije o vašem načinu uporabe naše spletne
strani (katere strani ste obiskali, koliko časa ste bili na določeni strani, katere izdelke ste si ogledovali,
katera besedila ste brali, katere video obvestila ste si ogledali …). Vse zbrane podatke uporabljamo
zgolj za merjenje učinkovitosti naše spletne strani ter izboljšanje njenih vsebin glede na interese
uporabnikov.
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