Politika piškotkov
Odvetniška družba Glušič na svojem spletnem mestu uporablja spletne piškotke (»Piškotki«). Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta
shranijo na uporabnikovo napravo, s katero je uporabnik dostopal do spletnega mesta. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik dostopa do
podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.
Z uporabo Piškotkov je uporabniška izkušnja uporabnika spletnega mesta prijetnejša, prijaznejša, hitrejša in enostavnejša. To počnemo, da bi uporabnikom z
analizo uporabnikov in beleženjem obiska izboljšali vašo uporabniško izkušnjo, brskanje po spletnih straneh pa naredili bolj
Nobeni piškotki, ki jih uporabljamo na svojih spletnih straneh, ne zbirajo podatkov, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati. Dovoljenja za
namestitev piškotkov lahko uporabnik kadarkoli nastavi tudi v svojem spletnem brskalniku, ki ga uporablja za dostop do našega spletnega mesta.
Ker želimo biti z vami odkriti, smo pripravili seznam vseh piškotkov, ki jih uporabljamo, o upravljavcu podatkov, ki se pridobijo s piškotki, namene obdelave
zbranih podatkov in trajanju piškotkov in so navedeni v spodnji tabeli. Upoštevajte, da se z uporabo te spletne strani strinjate z našo rabo opisanih
piškotkov.

Upravljavec podatkov
Google Inc.
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Ime piškotka / trajanje

Namen obdelave zbranih podatkov

__utma / 2 leti
__utmb / čas seje
__utmc / čas seje
__utmz / 6 mesecev
__utmv / 2 leti
_hjClosedSurveyInvites/ 365
dni

Spletna analitika in statistika. Več o posameznih piškotkih in njihovem delovanju ter o
namenu uporabe zbranih podatkov lahko preberete tukaj (v angleščini).

_hjDonePolls/ 365 dni

Ta piškotek je nastavljen, ko obiskovalec zaključi anketo s pripomočkom Feedback Poll.
Uporablja se za zagotovitev, da se ista anketa ne pojavi, če je že bila izpolnjena.

Ta piškotek je nastavljen, ko obiskovalec sodeluje z pojavnim modulom vabila za
pregledovanje. Uporablja se za zagotovitev, da se ista povabitev ne prikaže, če je že bila
prikazana.

_hjMinimizedPolls/ 365 dni

Ta piškotek je nastavljen, ko obiskovalec minimizira pripomoček Feedback Poll. Uporablja
se za zagotovitev, da pripomoček ostane čim manjši, ko obiskovalec navigira po spletni
strani.

_hjDoneTestersWidgets/ 365
dni

Ta piškotek je nastavljen, ko obiskovalec predloži svoje podatke v pripomočku Recruit User
Testers. Uporablja se za zagotovitev, da se ista oblika ne prikaže, če je že bila izpolnjena.

_hjMinimizedTestersWidgets/
365 dni

Ta piškotek je nastavljen, ko obiskovalec minimizira pripomoček za testiranje uporabnikov.
Uporablja se za zagotovitev, da pripomoček ostane čim manjši, ko obiskovalec krmari po
spletni strani.

_hjIncludedInSample/ 365 dni

Ta piškotek seje nastavi tako, da Hotjar ve, ali je ta obiskovalec vključen v vzorec, ki se
uporablja za generiranje tokov.

Več informacij o navedenih spletnih piškotkih je dostopno na spletnih straneh:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage in https://www.hotjar.com/cookies.
Po želji pa lahko nastavitve o uporabi piškotkov spremenite tudi v brskalniku svojega računalnika ali mobilne naprave. Večina modernih brskalnikov
omogoča, da sprejmete ali zavrnete vse piškotke, sprejmete ali zavrnete le določene vrste piškotkov ali pa si nastavite opozorilo, da stran želi shraniti
piškotek na vašo napravo. Izbrišete lahko tudi piškotke, ki jih je brskalnik že shranil na vaši napravi.
Opozarjamo vas, da v primeru izklopa piškotkov vse funkcionalnosti spletnih strani morda ne bodo delovale enako učinkovito, opozorilo o uporabi piškotkov
se bo prikazalo ob vsakem obisku, dolgoročno pa bo to negativno vplivalo na vašo uporabniško izkušnjo.
Dodatne informacije lahko poiščete na www.allaboutcookies.org ali pa nas kontaktirate prek e-pošte.

