
Politika piškotkov 
Piškotki so običajna praksa in vsi uporabniki spletnih strani imamo na svojih računalnikih, tablicah, 

mobitelih shranjenih že veliko piškotkov z različnih spletnih strani. Pomembno je le to, da zakonodaja 

v tem delu predvideva specifične načine obveščanja in soglašanja uporabnikov z njihovo rabo. 

Kaj so piškotki? 

So male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave, s katerimi uporabniki 

dostopajo do interneta. Njihov namen je prepoznavanje posameznih naprav, ki so jih uporabniki 

uporabili pri dostopu. Shranjevanje piškotkov je pod nadzorom brskalnika, s katerim uporabnik 

obiskuje spletna mesta - zato lahko shranjevanje piškotkov po želji omejimo ali onemogočimo že s 

pomočjo nastavitev v brskalniku. 

Zakaj so piškotki potrebni? 

So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med 

spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo 

pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, 

brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno. Nekaj konkretnih primerov uporabe 

piškotkov: 

• za boljšo uporabniško izkušnjo spletne strani obiskovalcem prilagodimo prikaz vsebine glede 

na pretekle obiske; 

• na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, vas ohranimo prijavljene; 

• za prepoznavanje vaše naprave (računalnik, tablica, mobitel), ki omogoča prilagajanje prikaza 

vsebine vaši napravi; 

• za spremljanje obiska, kar omogoča preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti 

oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani; 

• za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike 

e-poslovanja …). 

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke? 

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne 

vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za 

uporabo piškotkov je tako več, kot prvo gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju 

posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri 

izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah 

spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne 

strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi 

ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh. 

Kaj smo pripravili na Spletni tržnici MySeaJoy (myseajoy.com)? 

Na myseajoy.com smo pripravili prilagojene rešitve za registrirane in neregistrirane uporabnike. 

Vsem uporabnikom se ob prvem prikazu strani myseajoy.com pojavi obvestilo o piškotkih. V obvestilu 

lahko izberete, s katerimi piškotki se strinjate. Spletno mesto myseajoy.com uporablja sledeče 

piškotke: 

 



Lastni ali t.i. “first party” piškotki - so piškotki upravljavca spletnega mesta myseajoy.com. To so 

predvsem obvezni piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje spletnega mesta myseajoy.com., saj 

brez njih uporaba slednjega ni mogoča. Ti piškotki uporabniku tudi omogočajo, da si myseajoy.com 

zapomni že vnešene podatke, ki so potrebni ob ponovnem obisku, za merjenje obiskanosti in spletno 

analitiko myseajoy.com ipd. 

Drugi ali t.i. “third party” piškotki – so piškotki tretjih ponudnikov, ki so potrebni za dostop do vsebin 

tretjih oseb na spletnem mestu myseajoy.com. Med takšne piškotke štejemo oglaševalske piškotke 

tretjih oseb, piškotke za socialne vtičnike ipd.. 

Začasni oziroma sejni piškotki ali t.i. “session cookies” – so piškotki, ki se naložijo za čas seje in se po 

zaprtju seje oziroma spletnega brskalnika uporabnika avtomatsko izbrišejo. Uporabljamo jih za 

dostop do začasnih informacije, na primer elementov nakupovalne košarice. 

Trajni oziroma shranjeni piškotki ali t.i. “persistent cookies” – so piškotki, ki ostanejo shranjeni na 

napravi uporabnika daljše obdobje (do izteka roka ali do izbrisa piškotka s strani uporabnika). 

Shranjeni lahko ostanejo tudi več dni, mesecev ali let po zaprtju seje oziroma spletnega brskalnika. Z 

njihovo pomočjo si zapomnimo uporabniške podatke potrebne za ohranjanje prijave na spletnem 

mestu ali za izboljšanje naših storitev glede na način uporabe spletnega mesta uporabnika (ta 

informacije je anonima in ne beležimo vaših osebnih podatkov) ipd. 

Izbrane nastavitve piškotkov se bodo shranile na posamezni napravi, na kateri ste izbiro uredili. Za 

beleženje nastavitev piškotkov uporabljamo tretjega ponudnika oziroma našega preverjenega 

partnerja. Vaše izbrane nastavitve ostanejo shranjene še 13 mesecev ter jih lahko pregledujete in z 

njimi upravljate v nogi spletne strani myseajoy.com. 

 

Katere piškotke vsebuje spletno mesto myseajoy.com in zakaj jih uporabljamo? 

Piškotki, ki jih uporabljamo so namenjeni za: 

• pregledovanje malih oglasov, 

• registracijo, prijavo in objavo malega oglasa, 

• dostop do vsebine, ki je namenjena samo registriranim uporabnikom myseajoy.com, 

• piškotki, ki si zapomnijo vaše nastavitve in odločitve med ogledovanjem in obiskovanjem so 

zelo pomembni, saj nam omogočajo izboljšave myseajoy.com in prilagoditev vašim 

potrebam, 

• da izboljšamo varnost in hitrost nalaganja myseajoy.com, 

• piškotke uporabljamo tudi v svojih storitvah oglaševanja, 

• za personalizacijo vsebin; 

• za deljenje vsebin na družabnih omrežjih ipd.. 

 

Vklop in izklop piškotkov 

Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve piškotkov najdete v 

nogi spletne strani myseajoy.com. Če piškotke izklopite, spletno mesto myseajoy.com ne bo delovalo 

optimalno oziroma bodo nekatere funkcionalnosti onemogočene. Tudi pri izklopu vseh piškotkov bo 

brskalnik še vedno pridobival določene informacije, ki so potrebne za osnovno delovanje spletnega 

mesta. 


