
Smernice za piškotke  

Zaščita vaše zasebnosti pri obisku naše spletne strani nam je posebno pomembna. Prav zato boste v 
nadaljevanju našli podrobne informacije o zbiranju osebnih in neosebnih podatkov.  

Podjetju Porsche Slovenija d.o.o. pripada pravica do uporabe osebnih in anonimnih podatkov ob 
upoštevanju v nadaljevanju opisanih pravic posameznikov v zakonsko dopustnem obsegu.  

Na tej spletni strani se uporablja programska oprema za analizo obiska spletnih strani. Z analizo teh 
podatkov lahko pridobimo pomembne rezultate o zahtevah uporabnikov. Ti rezultati prispevajo k 
nadaljnjemu izboljšanju kakovosti ponudbe. Ob vsakem odpiranju nove spletne strani oz. datoteke 
se neomejeno shrani naslednji sklop podatkov:  

• anonimizirana oblika IP-naslova računalnika, ki pošilja zahtevo,  
• datum in ura nastopa oz. zahteve,  
• ime strani oz. datoteke, ki ste jo odprli,  
• povezava, s katere strani ste dostopili do te strani,  
• vrsta in verzija brskalnika, ki ga uporabljate,  
• vrsta operacijskega sistema, ki ga uporabljate.  

1. Kaj je piškotek?  

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki shranjuje spletne nastavitve. Skoraj vsaka spletna stran 
uporablja to tehnologijo. Piškotki se prenesejo, ko vaš spletni brskalnik prvič obišče neko spletno 
stran. Ob naslednjem prikazu te spletne strani z isto napravo se piškotek in ustrezno shranjene 
informacije posredujejo spletni strani, ki ste jo prikazali (lastni piškotek) ali drugi spletni strani, kateri 
ta piškotek pripada (piškotek tretjih oseb). Tako spletna stran prepozna, da ste jo s tem brskalnikom 
že prikazali, ter tako v številnih primerih prilagodi prikazano vsebino.  

Nekateri piškotki so izjemno uporabni, saj lahko izboljšajo uporabniško izkušnjo ob ponovnem 
prikazu spletne strani, ki ste jo že večkrat obiskali. Piškotki se npr. spomnijo vaših interesov, 
sporočajo, kako uporabljate določeno spletno stran, in relevantno prilagodijo prikazane ponudbe 
vašim osebnim interesom in potrebam, pod pogojem, da uporabljate isto končno napravo in isti 
brskalnik kot doslej. Večina uporabljenih piškotkov se po zaključku brskanja samodejno izbriše s 
trdega diska (t. I. »sejni piškotki«). Uporabljamo pa tudi piškotke, ki ostanejo na vašem trdem disku 
tudi po zaključku seje brskanja. Tako se izboljšuje uporabniška izkušnja ob ponovnem prikazu spletne 
strani, saj se spletna stran prilagaja vašim osebnim potrebam, prav tako pa se optimizira tudi čas 
nalaganja strani.  

2. Nastavitve piškotkov na tej spletni strani  

2.1. Lastni piškotki s privolitvijo  

Piškotki, ki po čisto pravni definiciji niso nujno potrebni za uporabljanje spletne strani, vseeno 
izpolnjujejo pomembne naloge. Funkcije, ki omogočajo udobno brskanje po naši spletni strani, npr. 
predizpolnjeni obrazci, brez teh piškotkov niso več na voljo. Dodanih nastavitev, npr. izbiro jezika, ni 
mogoče shraniti in jih je zato treba ponovno preveriti na vsaki spletni strani. Nadalje nimamo več 
nobene možnosti, da vam prikažemo individualno prilagojene ponudbe.  

V nadaljevanju so našteti lastni piškotki z natančnejšim opisom:  



• Opis piškotka: Piškotek za zapomnitev potrditve piškotkov  

Naloga: Piškotek si zapomni, če je uporabnik potrdil nalaganje piškotkov. Čas hrambe: 1 mesec  

2.2. Piškotki tretjih oseb s privolitvijo  

Uporabljeni piškotki tretjih oseb  

Na tej spletni strani so integrirane tudi vsebine tretjih ponudnikov. Ti lahko nastavljajo piškotke, ki 
jim javijo, da ste obiskali našo spletno stran. Za več informacij o uporabi teh piškotkov obiščite 
spletne strani teh tretjih ponudnikov.  

• Opis piškotka: Google Inc. (kode Adwords/konverzijske kode Google/remarketinške kode Google) 
Naloga: Za promocijske kampanje s podjetjem Google so vzpostavljene tako imenovane 
remarketinške in konverzijske kode, ki omogočajo neposredno povezavo med ravnanjem strank in 
vpeljanimi promocijskimi kampanjami ter merjenje njihovega uspeha.  

Čas hrambe: 180 dni (vsi podatki so anonimni oz. anonimizirani)  

Piškotke tretjih oseb lahko kadar koli deaktivirate prek uporabljenega brskalnika. V zvezi s 
tem glejte tudi navodilo spodaj.  

3. Vaše nastavitve piškotkov  

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da sprejemate ali na splošno zavračate piškotke le s svojo izrecno 
privolitvijo. Opozarjamo vas, da so določeni segmenti spletne strani brez uporabe piškotkov omejeni 
ali popolnoma neuporabni. 
Sami lahko upravljate z uporabo piškotkov in to preprečite tako, da svoj brskalnik konfigurirate, kot 
sledi:  

• Internet Explorer, glejte tukaj: https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442) Orodja – 
Internetne možnosti – zavihek Zasebnost in pod možnostjo Nastavitve izberite Dodatno in 
izberite, ali želite piškotke neodvisnih izdelovalcev omogočiti, blokirati ali biti pozvani.  

• Firefox, glejte tukaj (https://support.mozilla.org/sl/kb/kako-omogocite-onemogocite- 
piskotke) Orodja – Možnosti – Zasebnost in varnost, pod Zgodovina nastavite »Uporabite 
nastavitve po meri« in pri piškotkih izberite ustrezne nastavitve – potrdite.  

• Google Chrome, glejte tukaj: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl 
) Meni – Nastavitve – Prikaži dodatne nastavitve – pod zavihkom »Zasebnost« kliknite 
»Nastavitve vsebine« in pri piškotkih odkljukajte želene nastavitve – potrdite.  

• Safari, glejte tukaj: https://support.apple.com/sl-si/guide/safari/manage-cookies-and- 
website-data-sfri11471/mac Safari – Preferences – Privacy – pod »Block Cookies« izberite 
želene nastavitve – potrdite.  

Zadnja posodobitev: 5. 7. 2021  

 


