
Pravilnik o piškotkih 
Spletno mesto uporablja piškotke, da svoje storitve poenostavi in omogoča učinkovitejšo uporabo. 
Uporabniki, ki si ogledujejo spletno mesto, bodo v majhnih besedilnih datotekah, imenovanih 'piškotki', 
shranjenih v imenikih uporabnikovega spletnega brskalnika, videli minimalne količine informacij 
vnesenih v uporabljene naprave in ne glede na to ali gre za računalnike ali mobilne naprave. Obstajajo 
različne vrste piškotkov, nekateri za učinkovitejšo uporabo strani, drugi pa za omogočanje nekaterih 
funkcij. 
 
Z njihovo podrobno analizo vam piškotki omogočajo: 

 shranjevanje vnesenih nastavitev; 
 izogibanje ponovnemu vnosu istih podatkov, na primer uporabniškega imena in gesla; 
 analiziranje uporabe storitev in vsebin, ki jih ponuja spletno mesto, da optimizirate izkušnjo 

brskanja in ponujene storitve. 

 
Vrste piškotkov, ki jih uporablja spletno mesto 
Sledijo različne vrste piškotkov, ki jih spletno mesto uporablja glede na namen uporabe: 

 
Tehnični piškotki 
Ta vrsta piškotkov omogoča pravilno delovanje določenih delov spletnega mesta, in sicer v dveh 
kategorijah: trajni in sejni: 

 trajni: ko je brskalnik zaprt, se ne uniči, vendar ostane do prednastavljenega datuma 
poteka sejni: uničijo se vsakič, ko je brskalnik zaprt 

 Ti piškotki, ki so vedno poslani z naše domene, so potrebni za pravilen ogled spletnega 
mesta in ponujene tehnične storitve. Zato se bodo vedno uporabljali in pošiljali, razen če 
uporabnik spremeni nastavitve v svojem brskalniku (s čimer razveljavi prikaz strani). 

 
Analitični piškotki 
Piškotki v tej kategoriji se uporabljajo za zbiranje ANONIMNIH informacij o uporabi spletnega mesta. 
Spletno mesto bo te podatke uporabljalo v zvezi z anonimno statistično analizo, da bi izboljšalo 
uporabo spletnega mesta in da bi vsebina postala bolj zanimiva in ustrezna željam uporabnikov. Ta 
vrsta piškotkov zbira anonimne podatke o dejavnosti uporabnika in o tem, kako je prispela na spletno 
mesto. Analitični piškotki se pošiljajo s samega spletnega mesta ali iz tujih domen. 

 
Piškotki za analizo storitev tretjih oseb 
Ti piškotki se uporabljajo za zbiranje informacij o uporabi spletnega mesta s strani uporabnikov v 
ANONIMNI obliki, kot so: obiskane strani, porabljeni čas, poreklo izvornega prometa, geografsko 
poreklo, starost, spol in tržnih kampanj. Ti piškotki se pošiljajo iz tujih domen spletnega mesta. 

 
Piškotki za integracijo programskih izdelkov in funkcij tretjih oseb 
Ta vrsta piškotkov vključuje funkcije, ki so jih razvile tretje osebe na straneh spletnega mesta, kot so 
ikone in nastavitve, izražene v družabnih omrežjih za skupno rabo vsebine spletnega mesta ali za 
uporabo programskih storitev tretjih oseb (kot je programska oprema za ustvarjanje, zemljevidi in 
dodatna programska oprema, ki ponuja dodatne storitve). Ti piškotki se pošiljajo iz tujih domen in s 
partnerskih spletnih mest, ki ponujajo svoje funkcije na straneh spletnega mesta. 

 
Profiliranje piškotkov 
Ti piškotki so potrebni za ustvarjanje uporabniških profilov za pošiljanje oglasnih sporočil v skladu s 
preferencami, ki jih uporabnik izrazi na straneh spletnega mesta. To spletno mesto NE UPORABLJA 
PROFILIRANJA PIŠKOTKOV 

Spletna stran v skladu z veljavno zakonodajo ni dolžna iskati soglasja za tehnične in analitične 
piškotke, saj so ti potrebni za zagotavljanje zahtevanih storitev. 
Za vse druge vrste piškotkov lahko uporabnik izrazi soglasje z eno ali več naslednjimi metodami: 



 Preko določenih konfiguracij uporabljenega brskalnika ali povezanih računalniških 
programov, ki se uporabljajo za krmarjenje po straneh, ki sestavljajo spletno mesto. 

 S spreminjanjem nastavitev pri uporabi tujih storitev 
Obe rešitvi lahko uporabniku preprečita uporabo ali ogled delov spletnega mesta. 

 
Spletna mesta in storitve tretjih oseb 
Spletno mesto lahko vsebuje povezave do drugih spletnih mest ki imajo lastno politiko zasebnosti, ki se 
lahko razlikuje od tiste ki je sprejelo spletno mesto in zato ni odgovorna za ta spletna mesta. 

 
Kako onemogočiti piškotke s konfiguracijo brskalnika 

 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Internet Explorer 
 Safari 6/7 Mavericks 
 Safari 8 Yosemite 
 Safari v iPhonu, iPadu ali iPodu touch 

 
Google Analytics 
Vsi piškotki Google Analytics, storitve spletne analitike, ki jo ponuja Google za analizo uporabe 
platforme s strani uporabnika se zbirajo anonimno. 
Za več tehničnih informacij . 
(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). 
 
Podatki, ki jih piškotki ustvarijo o dejavnosti uporabnika na tej spletni strani, se običajno prenesejo in 
shranijo na Googlovem strežniku v ZDA. Spletno mesto uporablja tudi Google Analytics za analizo in 
ustvarjanje zanimivih profilov za namene ponovnega trženja (Google Prikazno omrežje) med 
oglaševalskimi kampanjami. V ta namen Google uporablja piškotke (piškotke tretjih oseb). Uporabo 
piškotkov lahko onemogočite tako, da v brskalniku izberete nastavitve, ki omogočajo njihovo zavrnitev, 
vendar v tem primeru nekatere funkcije spletnega mesta niso več na voljo. 
Poleg tega lahko preprečite zbiranje in obdelavo podatkov, ki jih ustvarijo piškotki o uporabi tega 
spletnega mesta (vključno z vašim naslovom IP), tako da v svoj brskalnik prenesete in namestite 
naslednji vtičnik.(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it) 

 
Politika uporabe 
 
Zakaj to obvestilo 
Zahvaljujemo se vam, da ste si vzeli nekaj minut za ogled tega odseka našega spletnega mesta. Vaša 
zasebnost je zelo pomembna za MICROEL SRL in za boljšo zaščito vam nudimo te opombe, v katerih 
boste našli indikacije o vrstah informacij zbranih na spletu. To so informacije, ki se v skladu s 13. 
členom zakonske uredbe št. 193/2003 zagotavljajo tudi tistim, ki komunicirajo s spletnimi storitvami 
MICROEL SRL, dostopnimi v elektronski obliki. začenši z naslova: www.cardwash.it, ki ustreza domači 
strani uradnega spletnega mesta MICROEL SRL. Informacije so na voljo samo za spletno mesto 
www.cardwash .it, ki je v lasti MICROEL SRL, ne pa tudi za druga spletna mesta, ki jih je mogoče 
pregledati prek povezav. Informacije temeljijo tudi na Priporočilu št. 2/2001, da so evropski organi za 
varstvo osebnih podatkov zbrani v skupini, ustanovljeni s členom 29 Evropske direktive št. 95/46 / ES, 
sprejete 17. maja 2001 za določitev nekaterih minimalnih zahtev za zbiranje osebnih podatkov na 
spletu in zlasti metode, čas in narava informacij, ki jih morajo upravljavci podatkov uporabnikom 
zagotoviti, ko se povežejo s spletnimi stranmi, ne glede na namen povezave. 
 
Lastnik obdelave 
Po posvetovanju s tem spletnim mestom se lahko obdelujejo podatki identificiranih in neidentificiranih 
oseb. Upravljavec podatkov je MICROEL SRL s sedežem na naslovu Via Indipendenza, 13, 20014 



Nerviano (MI) DDV številka 11147480153. Obdelovalec podatkov je MICROEL SRL (CF 11147480153) 
s sedežem za izvajanje naloge na sedežu na ulici Via Indipendenza, 13, 20014 Nerviano MI. 
 
Kraj obdelave podatkov 
Obdelave, povezane s spletnimi storitvami tega spletnega mesta potekajo na sedežu podjetja 
MICROEL SRL, z njimi pa se ukvarja samo tehnično osebje zadolženo za obdelavo, ali osebe 
odgovorne za občasna vzdrževalna dela. Podatki, ki izhajajo iz spletne storitve se ne posredujejo. 
Osebni podatki, ki jih posredujejo uporabniki, ki oddajo zahteve za pošiljanje informativnega gradiva (na 
primer glasila itd.), se uporabljajo izključno za izvajanje zahtevane storitve. 
 
Vrste obdelanih podatkov 
Podatki o navigaciji, računalniški sistemi in postopki programske opreme ki se uporabljajo za 
upravljanje te spletne strani, med svojim običajnim delovanjem pridobijo nekatere osebne podatke, 
katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. Zbrani so za 
povezovanje z identificiranimi zainteresiranimi stranmi, ki pa jih lahko z obdelavo in povezovanjem 
podatkov ki jih hranijo tretje osebe, omogočila prepoznavanje uporabnikov. Ta kategorija podatkov 
vključuje naslove IP ali imena domen računalnikov ki jih uporabljajo uporabniki in se povežejo s 
spletnim mestom, naslovi URI (enotni identifikator vira) zahtevanih virov, čas zahteve in način oddaje 
zahteve strežniku, velikost datoteke pridobljene kot odgovor, številčna koda ki označuje stanje odziva 
strežnika (uspešen, napaka itd.) in drugi parametri povezani z operacijskim sistemom in uporabniškim 
računalniškim okoljem. Uporablja se izključno za pridobitev anonimnih statističnih podatkov o uporabi 
spletnega mesta in za preverjanje njegovega pravilnega delovanja. Podatke bi lahko uporabili za 
ugotavljanje odgovornosti v primeru hipotetičnih računalniških zločinov nad spletnim mestom le na 
zahtevo pristojnih nadzornih organov. 
 
Podatke, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno 
Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje e-poštnih sporočil na naslove navedene na tej spletni 
strani, pomeni naknadno pridobitev pošiljateljevega naslova, potrebnega za odgovor na zahteve, pa 
tudi vseh drugih osebnih podatkov, vključenih v sporočilo. 
 
Piškotki 
V zvezi s tem, spletno mesto ne pridobiva nobenih osebnih podatkov o uporabniku. Piškotki se ne 
uporabljajo za prenos osebnih podatkov, prav tako se ne uporabljajo tako imenovani c.d. trajni piškotki 
katere koli vrste ali sistemi za sledenje uporabnikom. Uporaba piškotkov (ki se ne shranijo trajno v 
uporabnikovem računalniku in izginejo, ko je brskalnik zaprt) so strogo omejeni na prenos 
identifikatorjev sej (sestavljenih iz naključnih številk, ki jih ustvari strežnik), potrebnih za varno in 
učinkovito brskanje po spletnem mestu. Tako imenovani Sejni piškotki, uporabljeni na tej spletni strani, 
se izogibajo uporabi drugih IT tehnik, ki bi lahko škodovale zasebnosti brskanja uporabnikov in ne 
omogočajo pridobivanja osebnih podatkov uporabnika. 
 
Neobvezna dobava podatkov 
Poleg določenih navigacijskih podatkov, uporabnik prostovoljno vnese osebne podatke podjetju 
MICROEL SRL navedeni v obrazcu za registracijo in zahteve za prejemanje informativnega gradiva ali 
drugih sporočil. 
 
Del rezerviran za mladoletnike 
Nobena oseba mlajša od 18 let, brez predhodnega soglasja svojih staršev ali skrbnikov ne bo mogla 
pošiljati informacij na to spletno stran, niti ne bo mogla kupovati ali potrjevati pravnih aktov na tej spletni 
strani brez prej omenjenega soglasja, razen v primeru da veljavni predpisi to dovoljuje. 
 
Metode obdelave 
Osebni podatki se obdelujejo z avtomatiziranimi orodji ki se nujno potrebni za doseganje namenov, za 
katere so bili zbrani. Upoštevajo se posebni varnostni ukrepi za preprečevanje izgube podatkov, 
nedovoljene ali nepravilne uporabe in nepooblaščenega dostopa. 



Pravice zainteresiranih 
Subjekti, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico da kadar koli pridobijo potrditev njihovega 
obstoja ali drugače poznajo njihovo vsebino in izvor, preverijo njihovo točnost ali zahtevajo njihovo 
integracijo ali posodobitev ali popravek (7. člen Zakonski odlok št. 196/2003). V skladu z istim členom 
ima pravico zahtevati preklic, pretvorbo v anonimno obliko ali blokiranje podatkov obdelanih v nasprotju 
z zakonodajo in v vsakem primeru iz utemeljenih razlogov nasprotovati njihovi obdelavi. Kdor dvomi 
glede skladnosti s politiko zasebnosti, ki jo je sprejel MICROEL SRL, glede njene uporabe in točnosti 
vaših osebnih podatkov ali uporabe zbranih podatkov, se lahko obrnete na nas po elektronski pošti na 
info@microel.biz 


