RAZŠIRJENI PRAVILNIK O PIŠKOTKIH
KAJ SO PIŠKOTKI
Piškotki so majhne »besedilne« datoteke, ki jih spletne strani ob vašem obisku pošljejo vašemu
računalniku. Ta jih shrani in ob vašem ponovnem obisku pošlje nazaj tem spletnim mestom. Piškotki se
uporabljajo v različne namene, imajo različne lastnosti in jih lahko uporabljajo tako lastnik obiskanega
spletnega mesta, kot tudi tretje osebe.
Vse informacije o piškotkih, nameščenih prek te spletne strani, kot tudi navodila o upravljanju svojih
preferenc glede piškotkov, najdete spodaj. Piškotki, ki jih uporablja ta spletna stran
Uporabo piškotkov s strani lastnika te spletne strani, družbe Bolton Alimentari S.p.A, s sedežem v
mestu Cermenate (Co), na naslovu Via L. Einaudi 18/22, ureja Pravilnik o varovanju zasebnosti. To
velja za vse podatke iz 13. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov
TEHNIČNI PIŠKOTKI, ZA KATERE NI POTREBNO SOGLASJE UPORABNIKA
•
•
•

Piškotki, povezani z aktivnostmi, ki so ključnega pomena za delovanje spletne strani ali nujno
potrebni za opravljanje nalog, ki jih zahteva uporabnik.
Piškotki, ki uporabniku omogočajo, da shrani preference ali izboljša izkušnjo brskanja.
Statistični piškotki, ki jih uporablja neposredno lastnik spletnega mesta z namenom zbiranja
podatkov v zbirni obliki (ki določajo kategorijo, v katero sodijo, ali gre za sejne piškotke ter tudi
dolžino obiska na spletni strani).

Ker za tehnične piškotke ni potrebno soglasje uporabnika, se samodejno namestijo ob obisku spletnega
mesta.
PIŠKOTKI, ZA KATERE JE POTREBNO SOGLASJE
Vsi piškotki, razen tehničnih, ki so opisani zgoraj, se namestijo ali aktivirajo zgolj po izrecnem soglasju
uporabnika ob njegovem prvem obisku spletnega mesta. Soglasje je mogoče podati na domači strani
spletnega mesta, in sicer na splošen način prek interakcije s kratko pasico, ki podaja kratke informacije
o piškotkih (s klikom na gumb V redu ali X; ali z nadaljevanjem brskanja s pomikanjem navzdol na
strani ali prek povezave); ali pa uporabnik soglasje poda ali zavrne selektivno, kot je navedeno v
nadaljevanju. Spletna stran beleži to soglasje pri naslednjih obiskih. Kljub temu pa imajo uporabniki
pravico kadar koli preklicati svoje soglasje, bodisi v celoti ali delno.
PIŠKOTKI VEDENJSKEGA OGLAŠEVANJA, KI JIH NEPOSREDNO UPRAVLJA LASTNIK
SPLETNEGA MESTA
Lastnik tega spletnega mesta uporablja piškotke vedenjskega oglaševanja, da prenaša oglase in
obvešča uporabnike o promocijskih in poslovnih ponudbah v skladu s preferencami, ki jih uporabnik
izkaže med brskanjem. Rok trajanja teh piškotkov je 1 leto. Za vse informacije, ki jih zahteva 13. člen
Zakona o varstvu osebnih podatkov, kliknite tukaj.

Svoje soglasje k uporabi teh piškotkov lahko podate s klikom na spodnji gumb za izraz soglasja, z
nadaljevanjem brskanja ali zaprtjem tega okna.
Soglašam Ne soglašam
PIŠKOTKI, KI JIH UPRAVLJAJO TRETJE OSEBE
Na tem spletnem mestu so nameščeni tudi piškotki tretjih oseb. Soglašate lahko z vsemi in jih vse
sprejmete tudi med nadaljevanjem brskanja ali z zaprtjem tega okna.
PIŠKOTKI VEDENJSKEGA OGLAŠEVANJA
Ti piškotki se uporabljajo za pošiljanje oglasov na podlagi interesov, ki jih med brskanjem po spletu
izrazi uporabnik (spletno vedenjsko oglaševanje).
PIŠKOTKI PONOVNEGA CILJANJA
Uporabljajo se za pošiljanje oglasov uporabnikom, ki so pred tem že obiskali določeno spletno stran.
PIŠKOTKI DRUŽABNIH OMREŽIJ
Ti se uporabljajo za delitev vsebin na družbenih omrežjih.
STATISTIČNI PIŠKOTKI
Uporabljajo jih tretje osebe, tudi v obliki ločevanja podatkov, za namene vodenja statistik.
Ne pozabite, da lahko piškotke onemogočite in/ali izbrišete z ustreznimi nastavitvami v svojem
brskalniku. Uporabniki lahko onemogočite in/ali izbrišete posamezne »netehnične« piškotke tretjih oseb
prek spletne strani Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje (EDAA) na povezavi
www.youronlinechoices.eu.
Več informacij o piškotkih in kako jih upravljati je na voljo na povezavi www.aboutcookies.org.
Če ne poznate vrste in različice brskalnika, ki ga uporabljate, kliknite gumb Pomoč na vrhu okna
vašega brskalnika, kjer boste našli vse potrebne informacije.
Če pa veste, kateri brskalnik uporabljate, kliknite nanj za dostop do strani za upravljanje s piškotki.
Brskalnik Internet Explorer
Brskalnik Google Chrome
Brskalnik Mozilla Firefox
Brskalnik Safari
Brskalnik Opera
Opozorilo: Če nam ne dovolite uporabe piškotkov, nekatere funkcije in strani našega spletnega mesta
ob vašem brskanju morda ne bodo ustrezno delovale.
ZASEBNOST
PRAVILNIK O VAROVANJU ZASEBNOSTI SKLADNO S 13. ČLENOM ZAKONA O VARSTVU
OSEBNIH PODATKOV (uredba z zakonsko močjo št. 196 z dne 30. junija 2003)

Za obdelavo vaše zahteve bodo vaši podatki samodejno obdelani prek upravljavca podatkov družbe
Bolton Alimentari Spa, Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (CO). Navedeni podatki so potrebni za
zgoraj navedeni namen. Nezagotavljanje preostalih podatkov ne vpliva na vašo pravico do storitev ali
informacij, ki ste jih zahtevali. Nadalje lahko ob upoštevanju vašega soglasja družba Bolton Alimentari
Spa vaše podatke uporabi za namene pošiljanja informativnih, oglaševalskih ali promocijskih gradiv, za
ocenjevanje zadovoljstva kupcev glede kakovosti storitev, izvajanje študij in raziskav trga, dejavnosti
odnosov z javnostmi in obdelavo statističnih in znanstvenih podatkov. Upravljavec podatkov je: Cemit
Interactive Media - Corso Giulio Cesare 268, 10154 Turin. Popoln seznam oseb, pristojnih za obdelavo
podatkov, je na voljo in ga lahko pridobite od upravljavca podatkov na podlagi pisnega zahtevka. Vaši
podatki bodo na voljo naslednjim skupinam upravljavcev podatkov, ki jih bodo obdelali v zgoraj
navedene namene: osebje, ki skrbi za naša oddelka za stike z javnostmi in pakiranje ter osebje v
klicnem centru. Skladno s 7. členom uredbe z zakonsko močjo št. 196 iz leta 2003 ste upravičeni do
uveljavljanja svojih pravic v zvezi s svetovanjem, spremembo ali izbrisom svojih podatkov ali
nasprotovanjem njihovi uporabi v namene poslovne komunikacije, in sicer na podlagi pisnega zahtevka,
ki ga pošljete upravljavcu podatkov.

