Izjava o piškotkih
Pri podjetju Nutricia želimo biti odprti in transparentni glede uporabe piškotkov ter kaj ti piškotki
pomenijo za vas. Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so nujni za delovanje našega spletnega mesta,
obstajajo pa tudi piškotki, ki jih lahko izključite ali blokirate.
Želimo vam ponuditi dovolj informacij o piškotkih, ki jih uporabljamo, tako da se boste lahko ustrezno
odločili glede podatkov, ki jih delite z nami.
Če boste imeli dodatna vprašanja ali komentarje, nas brez zadržkov kontaktirajte na e-poštni naslov
gdpr@nutricia.hu.
Zadnja posodobitev pravilnika o piškotkih je bila izvedena 9. aprila 2019.

Kaj so piškotki?
Piškotki so majhne datoteke, shranjene v vašem računalniku ali prenosni napravi. Imajo edinstven ID,
dodeljen vaši napravi in omogoči spletnem mestu, da si zapomni vaša dejanja in nastavitve (kot na
primer lokacijo, jezik, velikost pisave in druge nastavitve prikaza) v določenem časovnem obdobju. Tako
vam ni treba vedno znova vnašati istih podatkov, ko ponovno obiščete spletno mesto ali pa se premikate
med posameznimi stranmi spletnega mesta. Piškotki lahko pomagajo tudi izboljšati vašo uporabniško
izkušnjo pri brskanju.
Ne vsebujejo vsi piškotki osebnih podatkov. Pri tistih, ki pa jih vsebujejo, pa bomo te informacije
obravnavali kot osebne podatke v skladu z našo Izjavo o varovanju zasebnosti. Podatke v piškotkih
obravnavamo kot osebne podatke, ko se nanašajo na vaše račune ali druge kontaktne podatke.

Vrste piškotkov
Poznamo dve glavni kategoriji piškotkov: trajni piškotki in začasni piškotki. Trajni piškotki ostanejo
shranjeni v vaši napravi vse dokler jih ne izbrišete ročno ali pa se izbrišejo samodejno. Začasni piškotki
ostanejo shranjeni v vaši napravi dokler ne zaprete brskalnika. Nato se samodejno izbrišejo.

Zakaj uporabljamo piškotke?
V grobem uporabljamo piškotke iz dveh razlogov:
•
•

Uporabljamo piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta in ki vam sploh
omogočajo uporabo storitev, ki jih ponujamo;
Uporabljamo tudi piškotke, ki zbirajo podatke, povezane z uporabo in delovanjem našega
spletnega mesta. Te informacije uporabljamo za izboljšanje naših izdelkov in storitev;

Več informacij o vrstah piškotkov, ki jih uporabljamo, boste našli v nadaljevanju.

Nujno potrebni piškotki
To so piškotki, ki jih potrebujemo, da vam sploh lahko omogočimo pravilno delovanje spletnega mesta,
in ki vam omogočajo uporabo naših storitev.

Če tovrstne piškotke blokirate, ne boste mogli uporabljati našega spletnega mesta.

Seznam nujno potrebnih piškotkov
Namen
Shrani vaše soglasje za
ogled strani in
informacij, povezanih z
izdelki.
V piškotku se shranjujejo
vaše nastavitve
piškotkov.

Vrste podatkov, ki jih
zbira
Ne zbira osebnih
podatkov.

Ime piškotka
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Kako dolgo bo
piškotek shranjen?
Dokler ga ne izbriše
uporabnik oziroma ne
več kot 10 let.
Dokler ga uporabik ne
izbriše oziroma ne več
kot 13 mesecev.

Analitika in piškotki, povezani z učinkovitostjo
Ti piškotki nam pomagajo meriti vzorce prometa na našem spletnem mestu in nam tako pomagajo
ugotoviti, kateri deli našega spletnega mesta so bili obiskani. Te podatke uporabljamo za preučevanje
navad obiskovalcev in da lahko izboljšamo naše izdelke in storitve. Beležimo lahko IP-naslove
(elektronske naslove računalnikov, povezanih v internet) s pomočjo katerih lahko analiziramo trende,
upravljamo spletno mesto, sledimo gibanju obiskovalcev in zbiramo osnovne demografske podatke.
Ti piškotki niso nujno potrebni za delovanje spletnega mesta in vas bomo vedno prosili za vaše soglasje,
preden jih uporabimo. Svoje soglasje lahko prekličete kadar koli.

Seznam piškotkov, povezanih z učinkovitostjo
Namen
Anonimna analitika
spletnega mesta.

Vrste podatkov, ki jih
zbira
Z anonimno uporabo
vašega IP-naslova beleži
ogledane strani in čas,
porabljen na določenih
straneh.

Ime piškotka
ga

Kako dolgo bo
piškotek shranjen?
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Druge tehnologije
Naše spletno mesto lahko uporablja tudi druge vrste tehnologij, npr. tehnologijo za sledenje omrežju WiFi, tehnologijo prstnega odtisa itd.
Ime tehnologije
-

Namen
-

Vaše nastavitve
Piškotke, ki so že shranjeni v vaši napravi, lahko omejite, blokirate ali celo izbrišete. Če to storite, morda
ne boste imeli dostopa do določenih delov našega spletnega mesta. Videti bo, kot da niste še nikoli
obiskali naših spletnih strani, zato se vam bo ponovno prikazalo obvestilo o piškotkih, ki vas prosi za
soglasje za namestitev piškotkov.
Naše spletno mesto vam ponuja orodje, s katerim lahko upravljate piškotke. Pojavi se ob prvem obisku
in je tudi pozneje dostopno na povezavi v meniju na dnu strani, imenovani Pravilnik o zasebnosti in
piškotkih.
Piškotke lahko omejite ali blokirate tudi tako, da spremenite nastavitve brskalnika. Če želite izvedeti,
kako upravljati nastavitve piškotkov v vašem spletnem brskalniku, si oglejte razdelek pomoči brskalnika z
informacijami v povezavi s piškotki.

Kako nas lahko kontaktirate
Če imate glede piškotkov ali izjave o varovanju zasebnosti kakšno vprašanje, komentar ali pritožbo, nas
kontaktirajte prek spletne strani www.nutricia.hu/gdpr .

