Pravilnik in informacije o uporabi spletne strain
Uporaba piškotkov na spletnem mestu je namenjena izboljšanju udobja obiskovalcev, kakovosti spletne strani in
zagotavljanju statističnih podatkov v statistične namene. Z obiskom te spletne strani mesta se strinjate tudi z uporabo
piškotkov. Če ne želite spletno mesto ustvarja piškotke na vašem računalniku, zapustite spletno mesto ali izklopite
piškotke z izbiro ustreznih nastavitev v brskalniku piškotke v nastavitvah brskalnika. (glej spodaj)

Kaj so piškotki in za kaj te potrebujemo?
Piškotek je majhen element za shranjevanje podatkov, v katerega spletno mesto shrani določene informacije, ki so
specifične za stranko.
Ogromno stvari je, ki na speltni strani ne delujejo brez piškotkov:

•
•
•
•
•
•
•

online plačilo
sistemi košaric spletne trgovine
vse vrste vstopa (skupno s Facebook, Google...itn. prijavo, ali zaradi prijave in komentiranja na blogu)
za účelom príspevku na blogu)
namestitev video sitov
preklapljanje med mobilno in namizno različico v nekaterih primerih
itn.

Prav tako omogočajo, da spletno mesto prepozna brskalnik, na primer za prilagoditev mobilnemu ali namiznemu
računalniku in ima lahko tudi vlogo pri zagotavljanju prehoda med njima.
Poleg tega piškotki lastniku spletnega mesta omogočajo, da spremlja število obiskov spletnega mesta procesov in s tem
izboljšati vsebino spletnega mesta, pri čemer se upoštevajo navade obiskovalcev. Te informacije ni nevaren, temveč
prispeva k razvoju obiskanega spletnega mesta. V tem primeru je osebni podatki se ne shranjujejo.
Spletno mesto zbira podatke o dejavnosti obiskovalcev z orodjem Google Analytics, ki na vašem računalniku ustvarja
piškotke. Podatki se zbirajo anonimno in niso osebno prepoznavni. Pravilnik o zasebnosti analitike in njegovo obvestilo
tukaj:https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=hu
Na spletnem mestu se ustvari tudi piškotek, povezan z delovanjem seje PHP. Tako lahko spremljate spletne strani, da ste
ob obisku nove podstrani še vedno obiskovalec in ne nekdo drug. Brez nje bi bilo vse stran bi bila obiskana kot "tujec", kar
pomeni, da ne bi mogli podatkov, ki so v številnih primerih potrebni za pravilno delovanje (pogost primer je nakupovalna
košarica ali izračun prejšnji koraki izračuna)
Stran ponuja možnost deljenja strani prek različnih storitev (npr. Facebook, Google, e-pošta). addthis.com na vašem
računalniku ustvari piškotke, ki se uporabljajo za zbiranje podatkov. Natančna pravila so na voljo tukaj:
http://www.addthis.com/privacy
Če spletno mesto uporablja storitev Adsense (spletno oglaševanje), je ustrezno obvestilo na voljo tukaj:
http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
Facebook lahko uporablja piškotke tudi, če se na spletnem mestu uporabljajo vtičniki Facebook ali pa je nameščen gumb
Všeč mi je. Podrobnosti:https://www.facebook.com/help/206635839404055

Značilnosti vrste piškotkov
Bistveni piškotki / funkcionalni piškotki:
Ti so potrebni za zagotavljanje funkcij spletnega mesta, kot so prijava, nakupovalna košarica itd.

Če onemogočite funkcionalne piškotke, nekatere funkcije spletnega mesta ne bodo delovale pravilno.

Piškotki zmogljivosti
Zbirajo se podatki o uporabi spletnega mesta in dejavnostih uporabnika. Osebna identifikacija ni vendar zagotavljajo
informacije o vrsti brskalnika, ločljivosti monitorja in načinu dostopa do spletnega mesta.Njihov namen je lastniku
spletnega mesta zagotoviti informacije, ki jih lahko uporabi za spremljanje delovanja in kakovosti spletnega
mesta.kakovost spletnega mesta.

Piškotki s ciljem reklam
Cilj teh je oglaševanje na spletnem mestu čim bolj prilagoditi potrebam in interesom obiskovalca. Kot je npr.piškotke
zagotavljajo le spletna mesta, ki prikazujejo oglaševanje. (glejte na primer Adwords)

Ali so piškotki nevarni?
Piškotki se na spletnih mestih uporabljajo že 20 let, le da za to do zdaj niste vedeli. Brez njih bi bila funkcionalnost spletnih
mest funkcionalnosti spletnega mesta. Če s tem še niste imeli težav, jih morda ne boste imeli niti v prihodnje. Zakonodaja
EU od lastnikov spletnih mest zahteva, da obiskovalce opozorijo na uporabo piškotkov, hkrati pa uporaba piškotkov ni
postala nevarnejša kot kdaj koli prej
Brez piškotkov ni mogoče zagotavljati številnih spletnih storitev, zato skoraj ni spletnega mesta, ki jih ne bi tako ali drugače
uporabljalo. tako ali drugače. V veliki večini primerov piškotki ne shranjujejo pomembnih osebnih podatkov in se ne
uporabljajo za osebno identifikacijo.
Piškotek običajno shranjuje majhne dele informacij o spletnem mestu, povezanih z odjemalcem (brskalnikom), kot so
nastavitve ali podatki za prijavo. Brez piškotka ne boste mogli dostopati do skoraj nobenega spletnega mesta. Če nekomu
omogočite dostop do svojega računalnika in se ni odjavil iz svojega najljubšega bloga, lahko seveda zlorabi zlorabi
priložnost. Druga možnost je, da vam lahko nekdo, ki ima dostop do vašega računalnika, s pridobitvijo piškotkov škoduje.
Tako je vredno na nek način zaščititi računalnik pred zunanjim dostopom.

Onemogočanje piškotkov
Piškotke ustvari in shrani brskalnik, zato jih je mogoče onemogočiti v brskalniku. Vendar upoštevajte, da upoštevajte, da z
onemogočenimi piškotki obstaja možnost, da ne bodo pravilno delovali na spletnih mestih, ki ste jih navajeni
Informacije o onemogočanju piškotkov najdete v pomoči brskalnika.
Onemogočite Google Analytics s pluginom za brskalnik: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Onemogočite piškotke v brskalniku Chrome::https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Onemogočite piškotke v brskalniku Firefox:: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amitweboldak-haszn
Onemogočite piškotke v brskalniku Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-vista/block-or-allowcookies

Trajanje obdelovanja podatkov:
Registrirani podatki se bodo obdelovali do preklica registracije. Drugi podatki, zbrani v povezavi s spletnim mestom, za 60
dni.

Avtorske pravice
Spletna stran www.fellowes.si je izključna last družbe Fellowes Hungary Kft. in kakršno koli razmnoževanje celotne spletne
strani ali njenega dela je na voljo le s predhodnim dovoljenjem družbe Fellowes Hungary Kft.
Pravilnik o zasebnosti družbe Fellowes Hungary Kft. je na voljo na tej povezavi:
http://www.fellowes.hu/_site/download/altalanos_adatvedelmi_szabalyzat.pdf

