
Katere osebne podatke zbiramo in zakaj?  
 

Mnenja  
Ko obiskovalci na spletni trgovini oddajo svoje mnenje, zberemo podatke, ki so 
prikazani v obrazcu za mnenja, prav tako IP naslov in tip brskalnika za pomoč 
pri odkrivanju neželene pošte.  
Kodiran podatek vaše e-pošte (t.i. “hash”) se lahko preveri tudi s 
strani Gravatar servisa. Politika zasebnosti Gravatar servisa je dostopna tukaj: 
https://automattic.com/privacy/. Po odobritvi vašega mnenja bo 
vaša profilna slika javno vidna v okvirju vašega mnenja.  
Mediji  
Če naložite sliko na spletni trgovini, se izogibajte nalaganju slik z vgrajenimi 
podatki o lokaciji (EXIF GPS). Obiskovalci spletne trgovine lahko prenesejo in 
pridobijo kakršne koli podatke o lokaciji slik.  
  
Spletni obrazci  
Piškotki  
Če želite na naši spletni trgovini oddati mnenje o izdelku, lahko v piškotkih 
shranite: ime/naziv, e-pošto in spletno stran trgovine. Tako si lahko olajšate 
ponovno podajanje mnenja, da teh podatkov ni treba ponovno vnesti. Ti 
piškotki trajajo eno leto.  
Če obiščete našo prijavno stran, bomo nastavili začasni piškotek, s katerim 
bomo ugotovili, ali vaš brskalnik sprejema piškotke. Ta piškotek ne vsebuje 
osebnih podatkov in se izbriše, ko zaprete brskalnik.  
Ko se prijavite v spletno trgovino kot registriran uporabnik, bomo tudi nastavili 
več piškotkov, da bomo shranili vaše podatke za prijavo in optimizirali izgled 
trgovine v vašem brskalniku. Piškotki za prijavo trajajo dva dni, piškotki za 
optimizacijo vašega zaslona pa trajajo leto dni. Če izberete »Zapomni si me«, bo 
vaša prijava ostala dva tedna. Če se odjavite iz računa, bodo piškotki za prijavo 
izbrisani.  
  
Če pripravite ali objavite članek, bo v vaš brskalnik shranjen dodaten piškotek. 
Ta piškotek ne vsebuje osebnih podatkov in preprosto označi ID objavljenega 
članka, ki ste ga pravkar uredili. Izbriše se po 1 dnevu.  
  
Vgrajena vsebina z drugih spletnih strani  
Članki na naši spletni trgovini lahko vsebujejo vgrajene vsebine (npr. 
videoposnetke, slike, članke itd.). Vgrajena vsebina je prikazana enako, kot če 

bi obiskovalec obiskal to drugo spletno stran.  
Te spletne strani lahko zbirajo podatke o vas, uporabljajo piškotke, imajo 
nameščen dodatni nadzor s strani tretjih oseb in spremljajo vaše interakcije z 



vgrajenimi vsebinami, vključno s sledenjem interakcije z vgrajenimi vsebinami, 
če imate uporabniški račun in ste prijavljeni na njihovo spletno stran.  
 
Analitika 
S kom delimo vaše podatke?  
 

Kako dolgo hranimo vaše podatke?  
Če napišete mnenje, se mnenje in njegovi meta podatki hranijo za vedno.   
Namen je, da lahko morebitna nadaljnja mnenja, ki bi jih napisali, samodejno 
prepoznamo in odobrimo, namesto da jih držimo v čakalni vrsti za odobritev.  
Za uporabnike, ki se registrirajo v naši spletni trgovini, hranimo tudi osebne 
podatke, ki jih posredujejo, v njihov uporabniški profil. Vsi uporabniki lahko 
kadar koli vidijo, uredijo ali izbrišejo svoje osebne podatke (razen ne morejo 
spremeniti svojega uporabniškega imena). Skrbniki spletne trgovine imajo 
dostop do teh podatkov in jih lahko uredijo. 
  
Katere pravice imate glede vaših podatkov?  
Če ste se v spletno trgovino prijavili kot registriran uporabnik, oddali svoje 
mnenje ali se prijavili na e-novice, lahko zahtevate izvozno datoteko osebnih 
podatkov, ki jih imamo o vas, vključno z vsemi podatki, ki ste jih posredovali.  
Zahtevate lahko tudi izbris vseh osebnih podatkov, ki jih imamo o vas. To ne 
vključuje podatke, ki smo jih dolžni hraniti na podlagi davčnih predpisov in 
zaradi pravnih ali varnostnih razlogov.  
 


