INFORMACIJE O PIŠKOTKIH
Piškotke in podobna sredstva uporabljamo, da vam omogočimo brskanje po spletnih straneh, da razumemo
vaš način interakcije z nami.
Za piškotke, pri katerih je potrebno soglasje, sledimo tritirnemu pristopu:
•

za piškotke z nizko vsiljivostjo: poskrbimo za njihovo razkritje v Izjavi o zasebnosti in piškotkih in
nudimo preprost način zavrnitve piškotkov ter sklepamo o soglasju uporabnika, če le-ta ne zavrne
piškotkov;

•

za piškotke s srednjo vsiljivostjo: uporabljamo enako strategijo kot za piškotke z nizko vsiljivostjo in
prav tako opravimo vsebinska razkritja o uporabi piškotkov na ustreznih točkah spletnega mesta (npr.
razkritje piškotkov pri ciljanih oglasih ali druge funkcije spletnega mesta, ki so odvisne od teh piškotkov);

•

za piškotke z visoko vsiljivostjo: uporabljamo strategijo predhodnega soglasja (na primer, uporaba
oglasnih pasic / pojavnih oken, ki od uporabnikov zahtevajo soglasje k uporabi teh piškotkov, preden
so nastavljeni).

Piškotki, ki se naložijo prek tega spletnega mesta, imajo nizko ali srednjo vsiljivost.
OPOMBA: Posamezni piškotki, ki so nastavljeni na spletnem mestu, so navedeni v Prilogi A, kjer je
pojasnjen njihov namen, veljavnost in podatek o tem, kako piškotke zavrniti, pod »Kako onemogočiti«.

Vrsta piškotka

Vir

Namen

Veljavnost

Kako onemogočiti

Lastni piškotki
Piškotki, ki so nujno
potrebni za
delovanje, namene
in funkcije spletnega
mesta

Spletna
stran
Volkswagen
Špila

Ime piškotka:
laravel_session

Ti piškotki so nujno
potrebni za pravilno
delovanje našega
spletnega mesta.
Omogočajo nam
zagotavljanje varnosti in
pravilen prikaz naših
spletnih strani.

Piškotek, naložen
v ta namen, se
samodejno
odstrani iz vaše
naprave 5 minut
po tem, ko
nazadnje obiščete
naše spletno
mesto.

Nastavitve brskalnika lahko spremenite
tako, da sprejme ali zavrne te piškotke.
Ker se nastavitve razlikujejo od
brskalnika do brskalnika, obiščite
razdelek za pomoč uporabnikom na
svojem spletnem brskalniku za več
podatkov o tem.

Piškotki tretjih oseb
Analitični piškotki in
tehnologije
Imena piškotkov:
_ga
_gat
_gid

Google
Analytics

Te piškotke uporabljamo
za zbiranje informacij o
načinih, kako uporabniki
uporabljajo naše spletno
mesto. Te informacije
uporabljamo za izdelavo
poročil in za izboljšave
spletišča. Piškotki zbirajo
informacije v anonimni
obliki, vključno s številom
obiskovalcev spletišča,
izvorom obiskovalcev
spletišča in stranmi, ki so
jih obiskali.

Nekateri piškotki,
naloženi v ta
namen, se
samodejno
odstranijo iz
naprave, ko
zaprete brskalnik.
Nekateri se
ohranijo še do 24
mesecev od
vašega zadnjega
obiska našega
spletnega mesta.

Sledenje Google Analytics lahko
izključite na:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

