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Piškotki
Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. To se zgodi na večini večjih
spletišč.
Kaj so piškotki
Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletišče ob vašem obisku shrani na vašem računalniku ali mobilni napravi. Spletišču omogoča, da si za
določeno časovno obdobje zapomni vaša dejanja in prednostne nastavitve (kot so uporabniško ime ali geslo, jezik, velikost črk in druge nastavitve), zato jih
pri obisku spletišča ali brskanju po straneh ni treba vedno znova vpisovati.
Kako uporabljamo piškotke
Nekatere naše strani uporabljajo piškotke, ki si zapomnijo vaše nastavitve, denimo izbrani jezik, in podatke, ki so potrebni za pravilno delovanje dinamičnih
obrazcev. Vsi piškotki so lastni in sejni.
Omogočanje piškotkov ni nujno potrebno za delovanje spletišča, vendar pripomorejo k učinkovitejšemu brskanju. Piškotke lahko izbrišete ali blokirate,
vendar potem nekateri elementi spletne strani morebiti ne bodo več delovali, kot je bilo predvideno.
Tudi shranjevanje piškotkov izvaja skupna služba Europa Analytics, ki meri uspešnost in učinkovitost spletnih strani Evropske komisije na portalu EUROPA.
Informacije, ki jih zbiramo s piškoti, se ne uporabljajo za ugotavljanje istovetnosti uporabnika in podatki o brskalnih navadah so v celoti pod našim nadzorom.
Ti piškotki se ne uporabljajo za druge namene, razen tistih, ki so tukaj navedeni.
Nadzor nad piškotki
Če želite, lahko ohranite nadzor nad piškotkiin/ali jih zbrišete, – več o tem v AllAboutCookies.org. Izbrišete lahko vse piškotke, ki so že na vašem
računalniku, tudi večino brskalnikov lahko nastavite tako, da preprečijo njihovo namestitev. V tem primeru boste morda morali ročno vnesti nekatere
nastavitve vsakič, ko boste obiskali spletišče, nekatere storitve in funkcionalnosti pa mogoče ne bodo delovale.
Zadnja posodobitev: 03/02/2017
Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene
odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena
v pravnem obvestilu.

