
INFORMACIJE O PIŠKOTKIH 
 
Kaj je cookie, oziroma “piškotek”? 

Piškotek je paket informacij, ki vsebuje informacije, ki jih določi strežnik, ki ga strežnik 
pošlje brskalniku in nato brskalnik strežniku ob vsaki zahtevi. Brskalniki običajno shranijo 
piškotke (navadne besedilne datoteke), tako da bodo vsak piškotek na voljo tudi po izklopu in 
ponovnem zagonu brskalnika. 

Vrsta piškotkov, ki se uporabljajo na spletni strani 

Spletna stran https://europeuncensored.com („Spletna stran”) je v lasti in upravljanju 
Združenja za državljansko Madžarsko (sedež: Pauler utca 11, 1013 Budimpešta, 
elektronski naslov:: alapitvany@szpma.hu) (v nadaljevanju : "Ponudnik storitev") in 
uporablja piškotke. Piškotki, ki se uporabljajo na spletnem mestu, so razvrščeni v naslednje 
kategorije:  

 
1. Vsekakor potrebni (sejni) piškotki 

Ti piškotki so potrebni za brskanje po spletnem mestu, uporabo njegovih osnovnih funkcij in 
zapomnitev operacij, izvedenih na spletnem mestu. Vedno veljajo samo med dano obiskom, 
samodejno se izbrišejo iz računalnika, ko seja zaključi ali je brskalnik zaprt. 

2. Piškotki, potrebni za merjenje zmogljivosti 

Svoje spletno mesto analiziramo s piškotki Google Analytics, da ga lahko razvijamo in 
izboljšujemo glede na navade naših obiskovalcev. Pomembno je, da ti piškotki ne želijo in 
nočejo posebej identificirati obiskovalcev. Za več informacij glejte spodnje povezave: 
https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu 
https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu 
 
Kaj so piškotki tretjih oseb? 

Na našem spletnem mestu se piškotki drugih proizvajalcev ne postavljajo in ne beležijo prek 
povezav in ikon drugih spletnih mest (npr. Facebook, Instagram, Google Adwords), razen 
zgoraj navedenih piškotkov Google Analytics. Spletno mesto in njegov operater ne 
odgovarjata za vsebino ali delovanje drugih zunanjih spletnih strani in ne nadzorujeta strani 
tretjih oseb. 

Kako obvestimo obiskovalce in prosimo za njihovo privolitev za uporabo piškotkov (če 
je primerno)? 

Ko prvič obiščete spletno mesto ponudnika storitev, se na dnu zaslona prikaže sporočilo, da 
spletno mesto uporablja piškotke, ki jih lahko najdete tukaj, kot tudi povezavo do teh 
informacij. Imate pravico sprejeti ali zavrniti nastavitve piškotkov, ki jih priporoča spletno 
mesto. Nastavitve piškotkov lahko spremenite pozneje. Zavrnitev ravnanja s piškotki ne bo 



imela nobenih posledic za vas, ne bo vplivala na vsebino ali funkcije, ki jih vidite na spletnem 
mestu. 

Seznam in značilnosti piškotkov, ki se uporabljajo na spletnem mestu 

Ime 
piškotka 

Vrsta piškotka Zakaj so ti 
potrebni za 

spletno mesto in 
do katerih 

podatkov imajo 
dostop? 

Pravna 
podlaga za 
upravljanje 
podatkov o 
piškotkih  

Življenjska 
doba 

piškotka 

PHPSESSID Lastni piškotki, vsekakor 
potrebni cookie-ji. 
 
Domena: 
https://europeuncensored.com 
 

Piškotek, ki ga 
uporablja 
ponudnik 
storitev, je 
odgovoren za 
pridobivanje 
statusa sej med 
sejami. 

Piškotek ne 
hrani osebnih 
podatkov. 

Zakoniti 
interes 
ponudnika 
storitev 
(člen 6 (1) 
(f) točke 
Splošne 
uredbe EU o 
varstvu 
podatkov 
2016/679 
(„GDPR“). 

dokler se 
brskalnik 
ne zapre ali 
seja ne 
preneha. 

__cfduid Piškotki tretjih oseb, piškotki, 
potrebni za merjenje 
zmogljivosti. 

Domena: 
https://europeuncensored.com 

Cloudflare, Ltd. 
(2. nadstropje 25 
Lavington Street 
London) 
naloga 
uporabljenih 
piškotkov je 
edinstvena 
identifikacija 
strank 
ki vsebuje 
varnostne 
nastavitve, ki 
veljajo za 
uporabnika, a 
piškotki ne 
shranjujejo 
osebne 
informacije. 
 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 

člen (1) a) 

točka 
GDPR)  

1 leto. 

_uid Lastni piškotki, vsekakor 
potrebni cookie-ji. 

Piškotek deluje 
kot pospeševalec 

Soglasje 
zadevne 

20 let. 



 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

za nalaganje 
strani, piškotek 
ne shranjuje 
osebnih 
podatkov.  
 

osebe ( 6. 

člen (1) a) 

točka 
GDPR)  

_ga Piškotki tretjih oseb, piškotki, 
potrebni za merjenje 
zmogljivosti. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 
 

Naloge 
piškotkov, 
uporabljenih s 
strani Google 
LLC (1600 
Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, 
CA 94043, 
USA), 
je identifikacija 
posameznih 
uporabnikov v 
seji brskanja.  
Sistem ne more 
prepoznati 
posameznih 
uporabnikov na 
v različnih 
brskalnikih ali 
napravah. 
Statistični 
piškotki za 
obiske spletnih 
mest in 
obnašanje 
uporabnikov.  
 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

2 dni. 

_gid Piškotki tretjih oseb, piškotki, 
potrebni za merjenje 
zmogljivosti. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

Naloga 
piškotkov 
uporabljena s 
strani Google 
LLC (1600 
Amphitheatre 
Parkway, 
Mountain View, 
CA 94043, 
USA), 
je razlikovanje 
uporabnikov. 
Shranjuje 
edinstveno 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

2 dni. 



identifikacijo h 
kateri poveže 
uporabniške 
navade 
potrošnikov 
. 
Statistični 
piškotki za 
obiske spletnih 
mest in 
obnašanje 
uporabnikov.  
 

_fbp 

 

Piškotek tretje osebe, z 
marketinškim namenom. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

S strani 
Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska) vrsta 
promocijskih 
izdelkov, na 
primer liciti v 
realnem času 
zunanjih 
oglaševalcev, 
piškotki, ki se 
uporabljajo za 
dostavo. 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

3 meseci.  

datr Piškotek tretje osebe. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

Cilj piškotka, ki 
ga uporablja 
Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska) je 
prepoznati 
brskalnik glede 
varnosti in 
celovitosti 
spletnega mesta, 
vključno z 
obnovitvijo 
računa, in 
prepoznati 
potencialno 
ogrožene 
varnostne 
račune. 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

2 leti. 

fr Piškotek tretje osebe. 
 

Piškotki, ki jih 
uporablja 

Soglasje 
zadevne 

100 dni 



Domena:  
https://europeuncensored.com 

Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska) vsebuje 
edinstven ID 
brskalnika in ID 
uporabnika za 
prikazovanje 
ciljanih oglasov, 
ki je povezan s 
temi ID-ji, to je 
podatke o tem, 
katere strani je 
uporabnik v 
preteklosti 
obiskal. 

osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

locale Piškotek tretje osebe. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

Piškotki, ki jih 
uporablja 
Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska) se 
uporabljajo za 
shranjevanje 
lokalnih, 
krajevnih 
jezikovnih 
nastavitev. 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

2 dni 

sb Piškotek tretje osebe. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

Naloga piškotka, 
ki ga uporablja 
Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska) je delitev 
v skupnosti in 
zbiranje 
podatkov.  

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 
 

 

wd Piškotek tretje osebe. 
 
Domena:  
https://europeuncensored.com 

Ta piškotek, ki 
ga uporablja 
Facebook 
Ireland Limited 
(4 Grand Canal 
Square, Dublin, 
Irska shranjuje 
dimenzije okna 
brskalnika in ga 
uporablja za 

Soglasje 
zadevne 
osebe ( 6. 
člen (1) a) 
točka 
GDPR) 

7 dni 



optimizacijo 
sistema pri 
prikazu strani.). 

 

Kako lahko preverite / izbrišete / odstranite piškotke? 

Da bi spletna mesta delovala pravilno in na uporabniku prijazen način, večina brskalnikov 
samodejno sprejme nekatere piškotke. Po drugi strani pa obiskovalec ob prvem obisku 
spletnega mesta lahko ročno sprejme, ali spreminja priporočene nastavitve piškotkov v 
sporočilu na spletnem mestu. V primeru piškotkov, za katere velja privolitev posameznika, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, nastavitev uporabe teh piškotkov ali sprejem 
(omogočanje) priporočenih nastavitev pomeni soglasje za ustrezno obdelavo podatkov. To 
soglasje lahko kadar koli prekličete tudi v meniju z nastavitvami brskalnika, kar bo veljalo za 
preklic vašega soglasja ustreznemu upravljanju podatkov. Poznejše spremembe nastavitev, ki 
se nanašajo na take piškotke (na primer: samo s poznejšimi nastavitvami potrebnih 
piškotkov), pomenijo tudi odvzem soglasja za ustrezno upravljanje podatkov. 

O nastavitvah piškotkov najbolj priljubljenih brskalnikov si lahko preberete na naslednjih 
povezavah: 

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu 
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-
haszn 
Microsoft Internet Explorer 9: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-
delete-cookie-files-in-internet-explorer 
Microsoft Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442 
Microsoft Internet Explorer 11: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442 
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-
data-and-privacy-microsoft-privacy 
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac 
 
Prav tako opozarjamo, da nekateri brskalniki omogočajo omejitev piškotkov z nastavitvijo 
ravni varnosti. 

Za več informacij o piškotkih, si preberite naslednje: 

https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie 
https://www.youronlinechoices.com/hu/ 
https://www.allaboutcookies.org/ 
https://cookiepedia.co.uk/cookie-laws-across-europe 
 
Za več informacij o vaših pravicah in pravnih sredstvih ter o drugih obdelavah podatkov 
glejte našo izjavo o zasebnosti:  
https://europeuncensored.com/wwwroot/assets/media/pdf/data_protection_svn.pdf 
 
 
Naši pogoji uporabe spletnega mesta so na voljo spodaj: 
https://europeuncensored.com/wwwroot/assets/media/pdf/terms_of_use_svn.pdf  
 


