
Piškotki 
 

Med vašim ogledom tega spletnega mesta ali kakega drugega povezanega spletnega mesta lahko na 

vaš računalnik shranimo nekaj podatkov v obliki "piškotka", ki nam omogoča prilagajanje naših 

spletnih storitev vašim interesom in željam. 

Piškotek ja majhna besedilna datoteka, ki jo obiskano spletno mesto shrani na vaš računalnik. 

Piškotke uporabljajo spletna mesta za podporo dostopu obiskovalcev do različnih funkcij. S podatki 

v piškotku spremljamo navade obiskovalca pri ogledovanju spletnih mest.  

Imamo dve vrsti piškotkov. Piškotek prve vrste shrani podatke na vaš računalnik za daljši čas, 

uporablja pa se npr. pri funkcijah, ki popisujejo, kaj je na spletnem mestu novega od vašega 

zadnjega obiska. Piškotki druge vrste so "piškotki seje". Tak piškotek se začasno shrani v delovni 

pomnilnik računalnika v času vašega obiska na spletnem mestu in se uporablja npr. za shranjevanje 

vaše izbire jezika. Piškotki seje se na vaš računalnik ne shranjujejo za dlje časa, ampak se izbrišejo, 

ko zaprete spletni brskalnik. 

Matik uporablja piškotke med drugim za statistike o obiskih spletnih mest in za uporabnikovo 

izbiranje jezika pri iskanju na našem spletnem mestu. 

Matik commerce d.o.o. ne bo uporabil niti dovolil nobeni tretji osebi, da uporabi statistično 

analitično orodje za sledenje ali zbiranje podatkov o obiskovalcih te strani, ki omogočajo 

identifikacijo posameznika. Google lahko prenese podatke, zbrane z  Google Analytics, tretjih 

osebam, če to zahteva zakon ali če tretje osebe obdelujejo podatke v imenu podjetja Google. V 

skladu s pogoji uporabe Google Analytics podjetje Google vašega naslova IP ne bo povezalo z 

nobenimi drugimi podatki, ki jih ima Google. Za več informacij se lahko pozanimate na spletni 

strani https://www.google.com/analytics/. 

Z nastavitvami svojega računalnika lahko nalaganje piškotkov onemogočite. V takem primeru pa 

vam ne moremo zagotoviti pravilnega delovanja vseh funkcij spletnega mesta na vašem 

računalniku. Postopki onemogočanja piškotkov se med spletnimi brskalniki razlikujejo. Navodila 

najdete pod zavihkom "Pomoč" ali podobnim v svojem brskalniku. 

Matik commerce d.o.o. si pridržuje pravico kadar koli posodobiti in spremeniti te informacije. 

 

Kontakt 

Morebitna dodatna vprašanja naslovite na info@matik.si. 


