
PIŠKOTKI  

Temeljna pravna podlaga, ki velja na območju RS in, ki ureja »piškotke« je Zakon o 
elektronskih komunikacijah (ZEKom-1; (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 
54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).  

Upravljavec »piškotkov« (ali ponudnik) je družba TANAL d.o.o., Ljubljanska ulica 28, 6310 
Izola - Isola, ki je hkrati tudi upravljavec spletnega mesta: www.tanal.si.  

Več o piškotkih  

Ponudnik na spletnem mestu uporablja spletne piškotke (v nadaljevanju: piškotki). Piškotki so 
tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na uporabnikovo napravo, s 
katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko 
ponudnik dostopa do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.  

Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše in uporabniku bolj prijazno in prilagojeno 
delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi 
uporabnikov in pri beleženju obiska ter za bolj učinkovito oglaševanje.  

Piškotki oziroma podatki, zbrani z njihovo pomočjo, sami po sebi ne omogočajo identifikacije 
uporabnika v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov in z njimi ni mogoče ugotoviti, za 
katero konkretno osebo gre. Dovoljenja za namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli 
nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do spletnega mesta 
spletni naslov.  

Ponudnik na spletnem mestu uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča nekaterim tretjim 
osebam, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t. i. piškotki tretjih).  

Naša spletna stran uporablja naslednje piškotke:  

Tehnično nujno potrebne piškotke 

Določeni piškotki so nujno potrebni za delovanje spletne strani. Brez njih ni možno voditi vaše 
seje in nakupovalne košarice. Teh piškotkov ni možno izklopiti.  

Piškotke za spletno analitiko  

Uporabljamo analitično orodje Google Analytics s pomočjo katerih se lahko spremljamo 
število obiskovalcev spletne strani in katere strani so si ogledali.  

Piškotki tretjih  

Ti piškotki se uporabljajo za dostavo oglasov, ki so bolj pomembni za vas in vaše interese, za 
omejevanje števila prikazov posameznega oglasa kot tudi za pomoč pri merjenju učinkovitosti 
oglaševalske kampanje. Zapomnijo si, da ste obiskali spletno stran in ta informacija je 
posredovana ostalim organizacijam, kot so oglaševalci. Ciljni ali oglaševalni piškotki so lahko 
pogosto povezani s funkcionalnostjo spletne strani, ki jo omogoča druga organizacija.  

Podatki o posameznih piškotkih, o upravljavcih podatkov, ki se pridobijo s temi piškotki, 
namenih obdelave zbranih podatkov so navedeni v spodnji tabeli:  



Ponudnik Piškotek Čas 
obdelave

Namen

wix.com svSession konstantno Identificira 
unikatne 
obiskovalce in 
jih spremlja 
med brskanjem

wix.com hs posamezna 
seja

varnost

wix.com XSRF-TOKEN konstantno varnost

wix.com smSession konstantno 
(14 dni)

Za 
identifikacijo 
obiskovalcev, 
ki se prijavijo v 
spletno mesto

wix.com TSxxxxxxxx (x se 
menja z naključno 
serijo številk in črk)

Konstantno varnost

wix.com TSxxxxxxxx (x se 
menja z naključno 
serijo številk in črk)

konstantno varnost

Facebook c_user, csm, datr, fr, 
lu, pl, s, sb, xs

Komentiranje, 
Like, Facebook 
On boarding

http://wix.com
http://wix.com
http://wix.com
http://wix.com
http://wix.com
http://wix.com


Piškotke tretjih oseb naložimo samo z vašim dovoljenjem. Ti piškotki so potrebni za 
delovanje Facebook, Twitter, Google Analytics in ostalih vtičnikov. 

Podatkov, zbranih s pomočjo lastnih piškotkov ne posredujemo tretjim osebam 

Vaša zasebnost in uporaba piškotkov 

Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov 
samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako, da računalnik 
piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Prav tako lahko 
piškotke blokirate ali izbrišete kadarkoli. Vse spremembe lahko urejate v nastavitvah 
vašega brskalnika. 

Youtube.
com

APISID, GEUP, 
HSID, 
LOGIN_INFO, 
PREF, SAPSID, 
SID, SSID, 
VISITOR:INFO1_L
IVE, YSC, __utma, 
__utmc, utmz, dkv, 
gh_collab_pl_join

piškotki vezani 
na youtube 
gradnik

Google PREF, NID, SID, 
SAPSID, APISID, 
SSID, HSID, 
khcookie

piškotki vezani 
na google maps


