PRAVILNIK O PIŠKOTKIH

1.)
Piškotki
V našem interesu je zaščititi vaše podatke.
V tej politiki so predstavljene informacije o uporabi piškotkov MOL Slovenija d. o. o. (registrirani sedež:
Lendavska ulica 24, 9000 Murska Sobota ) in MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő
Részvénytársaság (registrirani sedež: H-1117 Budimpešta, Október huszonharmadika utca 18.) (v
nadaljevanju: “MOL” ali “mi”) v povezavi z vašo uporabo spletnega mesta ("spletno mesto")
"KAMPANJA KORIŠČENJA TOČK MOL FOR ME!".
Piškotki so podatki, ki jih pošlje spletno mesto in se shranijo v pomnilniku vašega brskalnika.
Piškotki so lahko potrebni za pravilno delovanje spletnega mesta, saj si spletna mesta ne zapomnijo
uporabniških informacij pri prehajanju iz ene notranje strani na drugo, včasih pa se uporabljajo za
sledenje uporabnikovim aktivnostim znotraj ene ali več spletnih strani za namen zbiranja informacij o
uporabi ali prepoznavanje interesov in vedenj, s čimer lahko ponudimo ustrezne oglase.
2.)

Zakaj uporabljamo piškotke?

MOL uporablja piškotke za različne namene. Piškotke shranjujemo na vaših napravah, na primer za
izboljšanje funkcionalnosti našega spletnega mesta. Piškotki vam lahko pomagajo pri navigaciji po
našem spletnem mestu (npr. tako, da si zapomnijo vašo izbiro jezika in strani, ki ste jih že obiskali) ali
pa so potrebni za ustrezno opravljanje storitev, ki jih zahtevate (npr. tako, da si zapomnijo artikle, ki
ste jih shranili v svojo nakupovalno košarico).
Poleg tega nam nekateri piškotki zagotavljajo statistične podatke o uporabi našega spletnega mesta,
kar nam pomaga razumeti splošno vedenje in izbire obiskovalcev. Na primer, s temi piškotki lahko
pridobimo vpogled v to, kako obiskovalci uporabljajo naše spletno mesto, in analiziramo, kaj deluje in
kaj ne. Tako lahko nenehno izboljšujemo naše spletno mesto in merimo učinkovitost naše
komunikacije.
Piškotki lahko dodatno olajšajo nekatere aplikacije tretjih oseb, kot so vtičniki za družbene medije.
Gumb za všečkanje in gumb za deljenje sta vtičnika, s katerima lahko delite spletno vsebino ali izkušnje
na svojih računih v družbenih omrežjih.
3.)

Katere vrste piškotkov uporabljamo?

Piškotki, uporabljeni na spletnem mestu, so razvrščeni v različne kategorije. Z njimi lahko nadzirate
podatke o sebi, ki so shranjeni na spletnem mestu. Omogočite ali onemogočite lahko nekatere ali vse
kategorije, prikazane na strani. Če so predhodno omogočene kategorije onemogočene, se bodo iz
brskalnika odstranili vsi piškotki, dodeljeni takšnim kategorijam. Ogledate si lahko tudi seznam
piškotkov, dodeljenih posamezni kategoriji, in podrobne informacije o njih.
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Lastni piškotki
Lastni piškotki so piškotki, ki smo jih mi nastavili in jih uporabljamo pod svojim nadzorom.
Piškotki tretjih oseb
Piškotke tretjih oseb nastavi nekdo drug kot MOL. Na nekaterih naših spletnih mestih so lahko na
primer tudi vsebine z drugih mest, ki lahko nastavijo svoje lastne piškotke, ko dostopate do takšnih
vsebin. Če delite povezavo do našega spletnega mesta, lahko storitev, prek katere jo delite (na primer
facebook), nastavi piškotek v vašem brskalniku. Izklopite jih lahko v nastavitvah vašega brskalnika.
Sejni piškotki
Sejni piškotki so začasni in ostanejo v vaši napravi le toliko časa, dokler traja vaša seja brskanja. Ko
zaprete brskalnik, izginejo iz računalnika ali naprave.
Trajni piškotki
Trajni piškotki ostanejo v vašem računalniku ali napravi tudi po končani seji brskanja in trajajo toliko
časa, kot je določeno v piškotkih. Trajne piškotke uporabljamo, ko si moramo zapomniti vaše nastavitve
in dejanja za vaš naslednji obisk.
Piškotki so po svojem namenu razvrščeni v nujno potrebne piškotke, funkcionalne piškotke,
oglaševalske piškotke in piškotke družbenih omrežij.
Potrebni/bistveni piškotki
Potrebni piškotki se uporabljajo za pravilno delovanje spletnega mesta. Običajno se ne uporabljajo za
sledenje in si jih spletna mesta ne delijo.
Najpogostejše potrebno dejanje, ki se izvede s pomočjo piškotka, je avtentifikacija uporabnikov. Ko se
prijavite na katero koli spletno mesto, se v vašem brskalniku shrani piškotek, ki vsebuje določene
podatke, s katerimi si splet zapomni vašo identiteto, ko obiščete drugo notranjo stran ali osvežite
spletno mesto.
Kako potrebni/bistveni piškotki vplivajo na vašo zasebnost?
Potrebni piškotki so že omogočeni in jih ni mogoče onemogočiti. Za te piškotke ne potrebujemo
soglasja uporabnika, saj so nujno potrebni za opravljanje storitve na spletnem mestu, ki ste jo zahtevali.
Prednostni piškotki
Prednostni piškotki spletnemu mestu omogočajo, da si zapomni informacije, s katerimi lahko prilagodi
izgled ali vedenje spletnega mesta za vsakega uporabnika. To lahko obsega shranjevanje izbrane valute,
regije, jezika ali barvne teme.
Ti piškotki se lahko uporabljajo tudi za shranjevanje sprememb, ki jih naredite, npr. glede velikosti
pisave, vrste pisave in drugih delov spletnega mesta, ki jih je mogoče prilagoditi, ali za shranjevanje
vaše zgodovine brskanja ali dejstva, da ste spletno mesto že obiskali.
Kako prednostni piškotki vplivajo na vašo zasebnost?
Prednostni piškotki so že omogočeni, vendar se lahko kljub temu odločite, da jih onemogočite v
nastavitvah brskalnika ali znotraj nastavitve piškotkov na spletni strani. Informacije, ki jih zbirajo ti
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piškotki, lahko vključujejo tehnične informacije, ki se obdelujejo v povezavi z vašim obiskom in so
povezane z vašo napravo, čeprav ostajate neimenovani. Če se odločite, da teh piškotkov ne boste
omogočili, lahko to vpliva na vašo navigacijsko izkušnjo.
Analitični piškotki
Ti piškotki se samodejno uporabljajo v času trajanja vsake seje ali za daljša obdobja - odvisno od
njihovega namena. Analitični piškotki niso potrebni, vendar se uporabljajo za zbiranje dragocenih
informacij o tem, kako se uporablja spletno mesto, za prepoznavanje težav in da se ugotovi, kaj je treba
izboljšati na spletnem mestu in katera vsebina je koristna.
Kako analitični piškotki vplivajo na vašo zasebnost?
Ti piškotki ne zbirajo informacij, ki identificirajo obiskovalca. Zbirajo samo anonimne podatke, zato za
uporabo statističnih piškotkov ne potrebujemo vašega soglasja.
Google Analytics uporabljamo zlasti za pridobitev splošnega vpogleda v to, kako obiskovalci
komunicirajo z našim spletnim mestom. MOL uporablja Google Analytics z aktivirano anonimizacijo IP,
kar pomeni, da bo Google v našem imenu obdelal zbrane podatke ter tako ocenil vašo uporabo
spletnega mesta in pripravil poročila o dejavnosti na spletnem mestu. Google pa ne bo mogel povezati
podatkov, zbranih med vašo uporabo našega spletnega mesta, z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani
Google.
Ti piškotki so že omogočeni, vendar se lahko kljub temu odločite, da jih onemogočite v nastavitvah
brskalnika ali znotraj nastavitve piškotkov na spletni strani. Poleg tega lahko Google Analytics
onemogočite
na
povezavi
'Onemogoči
Google
Analytics'
na
spletnem
mestu
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sl ter prenesete in namestite dodatek za brskalnik za
izključitev storitve Google Analytics v vaši napravi.

Trženjski piškotki
Ti piškotki so lahko lastni ali drugi piškotki, ki spremljajo vašo dejavnost brskanja z namenom
oblikovanja uporabniških profilov. Kadar uporabljate naše spletno mesto, zbiramo in analiziramo
podatke o vaših napravah (naslovih IP) in vaši uporabi naših storitev (npr. katere strani obiščete). Z
uporabniškim profilom, ki nastane kot rezultat vašega brskanja, se vam prikažejo oglasi, prilagojeni
vašim interesom.
Podjetja, s katerimi sodelujemo pri prilagajanju in prikazovanju oglasov za vas, prav tako zbirajo
podatke o vas prek drugih spletnih storitev. Ti podatki nam pomagajo napovedati, kaj bi vas lahko
zanimalo, in vam prikazati oglase, prilagojene vašim interesom.
Na naših spletnih mestih vam ne prikazujemo oglasov in ne prodajamo oglasnega prostora tretjim
osebam, kupujemo pa oglasni prostor na družbenih omrežjih in tujih spletnih mestih, kjer vam lahko
naši oglaševalski partnerji prikažejo oglase za naše izdelke in storitve (ponovno tarčno oglaševanje).
Kako ti piškotki vplivajo na vašo zasebnost?
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Na spletnih mestih tretjih oseb ne shranjujemo nobenih informacij o vaši identiteti ali dejavnosti
brskanja. Oglaševanje, ki ga prikazujemo na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih obiščete, je prilagojeno
vašim interesom, ko ste v preteklosti obiskali naše spletno mesto.
Ti piškotki so že omogočeni, vendar se lahko kljub temu odločite, da jih onemogočite v nastavitvah
brskalnika ali znotraj nastavitve piškotkov na spletni strani.
PIŠKOTKI DRUŽBENIH MEDIJEV
Na naši spletni strani uporabljamo vtičnike za družbene medije s kanalov, kot je facebook. Vtičniki za
družbene medije so moduli, ki vam omogočajo skupno rabo vsebine z našega spletnega mesta v
družbenih medijih, če imate odprt račun pri teh družbenih medijih. Primer je facebookov gumb za
všečkanje. To je omogočeno z uporabo piškotkov.
Vtičniki za družbene medije na vaše naprave namestijo piškotke tretjih oseb, ki družbenim medijem
omogočijo sledenje vaši navigaciji na našem spletnem mestu, in sicer za njihove lastne namene, ki so
lahko vedenjsko oglaševanje, analitika ali tržne raziskave. Več informacij o podatkih, ki jih ti družbeni
mediji pridobijo s pomočjo vtičnikov za piškotke, najdete na ustreznih spletnih mestih družbenih
medijev.
Kako ti piškotki vplivajo na vašo zasebnost?
Ti piškotki so že omogočeni, vendar se lahko kljub temu odločite, da jih onemogočite v nastavitvah
brskalnika ali znotraj nastavitve piškotkov na spletni strani.
Če ste član teh družbenih medijev, lahko v nastavitvah zasebnosti svojega računa na družbenih
omrežjih določite, ali se strinjate z uporabo piškotkov.
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Vrste piškotkov

Vir

Namen

Zapadlost

Kako jih onemogočiti?

backend

Ta piškotek shrani ID seje.

Piškotek,
nastavljen
za
ta
namen,
poteče ob
koncu seje.

Ta piškotek je potreben za zagotavljanje osnovne
funkcionalnosti. Spletno mesto brez tega piškotka
ne bo delovalo pravilno, saj je privzeto omogočen
in se ga ne da onemogočiti.

backend

S piškotkom _cfduid lahko Cloudflare zazna
zlonamerne obiskovalce spletnih mest naših strank
in zmanjša blokiranje zakonitih uporabnikov. Lahko
se namesti na naprave končnih uporabnikov naših
30 dni
strank, da prepozna posamezne stranke na
skupnem naslovu IP in uporabi varnostne nastavitve
za vsakega odjemalca. Potreben je za podporo
varnostnih funkcij Cloudflare.

Ta piškotek je potreben za zagotavljanje osnovne
funkcionalnosti. Spletno mesto brez tega piškotka
ne bo delovalo pravilno, saj je privzeto omogočen
in se ga ne da onemogočiti.

backend

CookieHub ga uporablja za shranjevanje informacij
o tem, ali so obiskovalci potrdili ali zavrnili uporabo 365 dni
vrst piškotkov, ki se uporabljajo na spletnem mestu.

Ta piškotek je potreben za zagotavljanje osnovne
funkcionalnosti. Spletno mesto brez tega piškotka
ne bo delovalo pravilno, saj je privzeto omogočen
in se ga ne da onemogočiti.

Google reCaptcha ga uporablja za analizo tveganja

Ta piškotek je potreben za zagotavljanje osnovne
funkcionalnosti. Spletno mesto brez tega piškotka
ne bo delovalo pravilno, saj je privzeto omogočen
in se ga ne da onemogočiti.

Potreben/bistveni
piškotek
Ime
piškotka:
SESSID_hash

Potreben/bistveni
piškotek
_cfduid

Potreben/bistveni
piškotek
cookiehub

Potreben/bistveni
piškotek
_GRECAPTCHA

.google.com
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180 dni

Analitični/statistič
ni
piškotek analytics.js
_ga
_ga_TD2HMY1NH backend
N

Vsebuje enoličen identifikator, s katerim Google
Analytics določi, da dva različna zadetka pripadata 730 dni
istemu uporabniku med brskalnimi sejami.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
CookieHub in spremenite nastavitev.

Trženjski piškotek
backend
_fbp

Lastni oglaševalski piškotek Facebook Pixel.
Facebook ga uporablja za sledenje obiskom na
spletnih mestih, s čimer zagotavlja vrsto 90 dni
oglaševalskih izdelkov, kot so ponudbe v realnem
času od neodvisnih oglaševalcev.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
CookieHub in spremenite nastavitev.

Uporablja ga Facebook za vrsto oglaševalskih
izdelkov, kot so ponudbe v realnem času od tretjih 90 dni
oglaševalcev.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
CookieHub in spremenite nastavitev.

Google AdSense z njim pridobiva analitične podatke
in ga uporablja za razumevanje interakcije 90 dni
uporabnika s spletnim mestom.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
CookieHub in spremenite nastavitev.

Trženjski piškotek
fr
facebook.com/
Tretje osebe

Trženjski piškotek
backend
_gcl_au

Stran 6 / 10

Trženjski piškotek
fr
doubleclick.net
Tretje osebe

piškotki_
dovoljeni

PROXYNOCACHE

_gid

inline

backend

analytics.js

Uporablja ga Googlov DoubleClick za prikazovanje
ciljanih oglasov, ki so pomembni za uporabnike na
spletu. Ciljni oglasi se lahko uporabnikom prikažejo
730 dni
na podlagi predhodnih obiskov spletnega mesta. Ti
piškotki merijo stopnjo konverzije oglasov,
predstavljenih uporabniku.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
CookieHub in spremenite nastavitev.

Ta piškotek se shrani, če ste sprejeli politiko
2 leti
piškotkov.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
piškotka in spremenite nastavitev.

Ta piškotek je odgovoren za najnovejšo različico
spletnega mesta.

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
Te
vrste spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
piškotkov
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
potečejo na brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
koncu seje. pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
piškotka in spremenite nastavitev.

Shrani edinstveno vrednost za vsako stran, ki jo
24 ur
obiščete.
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Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
piškotka in spremenite nastavitev.

_gat

analytics.js

Uporablja se za nadzor omejitev poizvedb.
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10 minut

Piškotke lahko omogočite ali onemogočite s
spreminjanjem nastavitev brskalnika. Ker se
možnosti razlikujejo glede na brskalnik, v svojem
brskalniku odprite meni za pomoč, kjer boste
pridobili več informacij, ali pa kliknite ikono
piškotka in spremenite nastavitev.

4.)

Kako naši oglaševalski partnerji uporabljajo piškotke?

Naše oglaševanje omogočamo prek skrbno izbranih oglaševalskih partnerjev.
Piškotki, ki spremljajo oglase, našim oglaševalskim partnerjem omogočajo spremljanje učinkovitosti
oglasov. Lahko uporabljajo tudi piškotke, ki so jih nastavili v vaše naprave, ko ste brskali po drugih
spletnih mestih. To počnejo zato, da vedo, da ste videli določen oglas ali da vas povežejo s svojo bazo
podatkov. Tako lahko na primer omejijo število oglasov, ki jih vidite na internetu, in če ste sodelovali
pri tržnih raziskavah, lahko raziskovalno podjetje zabeleži, da ste videli določen oglas.
Vsako podjetje, ki mu dovolimo dodajanje oznak ali kode v naše spletno mesto, mora zagotoviti, da z
vašimi podatki ravna odgovorno. Vendar pa vaše podatke uporabljajo v vlogi upravljavcev podatkov in
imajo temu namenjene svoje politike zasebnosti.
5.)

Kako pridobimo vaše soglasje?

Ob prvem vstopu na spletno mesto boste prejeli sporočilo (pasico o piškotkih) z navodili, kako
upravljati svojo privolitev v piškotke.
Za bistvene (nujno potrebne) piškotke in analitične piškotke vaše soglasje ni potrebno in se samodejno
namestijo v vaše naprave. Medtem ko bistvenih in analitičnih piškotkov ni mogoče onemogočiti
v naših nastavitvah piškotkov spletnega mesta, pa to lahko naredite na spletnem mestu Google
Analytics.
Pasica z obvestili se ne bo več prikazala v vaši napravi ob prihodnji uporabi spletnega mesta, vendar
lahko svojo izbiro privolitve piškotkov kadar koli spremenite s klikom na ikono pasice o piškotkih ali v
nastavitvah vašega spletnega brskalnika.
6.)

Kako lahko zavrnete uporabo piškotkov?

Ko prejmemo vaše soglasje za uporabo piškotkov, shranimo piškotek v vašo napravo, ki si zapomni vašo
izbiro za vaš naslednji obisk našega spletnega mesta. Če ne želite, da se uporabljajo informacije o
vašem brskanju, lahko to uredite v nastavitvah brskalnika, kot je opisano spodaj. To lahko naredite tudi
v ikoni za nastavitev piškotkov (CookieHub) na naši spletni strani.
Spremenite nastavitve v vašem brskalniku
Splošno sledenje svojega brskanja lahko preprečite tako, da prilagodite nastavitve brskalnika, brskate
v „zasebnem načinu“ ali uporabite dodatke brskalnika.
7.)

Tretji prejemniki in obdelovalci

MOL ne izmenjuje piškotkov s spletnimi mesti tretjih oseb ali zunanjim dobaviteljem podatkov, z izjemo
tretjih oseb, ki neposredno sodelujejo z MOL-om in pod njegovim nadzorom zagotavljajo storitve
spletnih mest. MOL vedno poskrbi, da obdelovalce vaših podatkov zavezujejo potrebne pogodbene
klavzule v zvezi z varnostjo in zaupnostjo.
Čeprav lahko uporabljamo podatke, zbrane prek piškotkov tretjih oseb, upoštevajte, da vse piškotke
tretjih oseb upravljajo njihovi ponudniki v skladu s svojimi politikami.
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8.)

Oglejte si naše piškotke in njihov rok veljavnosti

Natančen seznam piškotkov, ki jih uporabljamo, ko potečejo, ter njihove domene in/ali
imena si lahko ogledate v nastavitvah v vašem spletnem brskalniku.
Tu je kratek vodnik, v katerem je pojasnjeno, kako to storiti v različnih brskalnikih:
https://www.wikihow.com/View-Cookies

12. aprila 2021
MOL Slovenija d. o. o. in MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság.
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