PRAVILA O UPORABI PIŠKOTKOV

Skladno s pravili zakonodaje Evropske unije smo Vas dolžni obvestiti, da uporabljamo piškotke.
Pomembno se nam zdi zaščititi Vašo zasebnost in Vas obvestiti o tem, kako uporabljamo Vaše podatke.
Te informacije so namenjene Vam in Vam bodo pomagale, da uživate med pregledovanjem naše strani.
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo na Vaš računalnik, ko obiščete spletno stran. Oni
pomagajo tej spletni strani, da si zapomni Vašo zgodovino pregledovanja, povezave, na katere ste kliknili,
mesta, kjer ste se prijavili v svoj uporabniški profil ali ki ste ga v okviru spletne strani obiskali že pred tem.
Uporabljajo se samo piškotki, ki so nujni in uporabniku pomagajo.
V skladu s Splošno uredbo o zaščiti osebnih podatkov natančneje navajamo, katere piškotke uporabljamo,
tako da se lahko sami odločite, ali piškotke želite, ali jih želite odstraniti ali popolnoma onemogočiti.
Piškotki omogočajo, da Vam Camping Village Šimuni ponuja proizvode in razume podatke, ki jih prejema v
povezavi z Vami, vključno s podatki o Vaši uporabi drugih spletnih mest in aplikacij, ne glede na to, ali ste
registrirani oziroma prijavljeni.
Razlika je med začasnimi in trajnimi piškotki.
Začasni piškotki povezujejo Vaše delovanje v okviru samo ene seje. Ta seja se začne, ko odprete spletno
stran, in se zaključi, ko jo zaprete. Tedaj se tudi piškotki odstranijo za vedno.
Trajni piškotki so tisti, ki za določen čas ostanejo v Vašem mobitelu ali na računalniku. Oni se aktivirajo
avtomatično, ko obiščete določeno spletno stran. Shranjujejo podatke, kot so uporabniško ime in geslo, kar
Vam omogoča, da uporabljate funkcijo „zapomni si me“ med prijavo, tako da Vam ni treba pri obisku naše
spletne strani vsakič znova vpisovati uporabniškega imena in gesla.
Piškotki se uporabljajo za:

⁃

pridobivanje informacij, ki ste jih vnesli v obrazce, medtem ko ste pregledlovali strani v okviru ene
seje;

⁃
⁃
⁃
⁃

identifikacijo Vaše prijave oz. preverbo avtentičnosti;

⁃

povezovanje z družbenimi mrežami, ki lahko potem uporabljajo informacije o obisku naše spletne
strani, da bi Vam pošiljale oglase na drugih straneh, ki jih obiskujete;

⁃
⁃

varnost in integriteto spletnega mesta in proizvoda;

⁃
⁃
⁃

spominjanje specifičnih interesov uporabnika;

preverbo ustreznosti Vaše povezanosti z določeno storitvijo na naši spletni strani;
pridobivanje statističnih podatkov o obiskanosti naše spletne strani (analitika in raziskovanje);
delitev informacij z našimi partnerji, ki nudijo storitve na naši spletni strani – informacije, ki se
delijo, so namenjene izključno izvajanju storitev, proizvodov ali funkcionalnosti;

lastnosti in storitve spletnega mesta omogočajo uporabo funkcij, ki so potrebne za izvajanje storitev
in ponujanje proizvodov;
spremljanje vsebine, ki je relevantna za področje, na katerem se nahajate;
boljše doživetje uporabnika.

Vi se odločite, ali želite uporabljati te piškotke ali ne. Če jih onemogočite, Vam določene storitve na naši
spletni strani žal več ne bodo dostopne.
Če več ne želite, da se na tej spletni strani uporabljajo piškotki, jih lahko enostavno izbrišete iz mape
piškotkov v Vašem pregledovalniku. Prav tako jih lahko namestite v Vaš pregledovalnik, tako da on blokira
piškotke ali Vam pošlje opozorilo, preden se piškotek shrani v računalnik.
Za več informacij o zasebnosti uporabnika Vas prosimo, da obiščete našo Privacy policy.
Če imate kakršna koli vprašanja o tem, kako uporabljamo piškotke, nas kontaktirajte.

