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1. Uvod 

V tem pravilniku so podane informacije o uporabi piškotkov s strani podjetja Bridgestone Europe 

NV/SA (Kleine Kloosterstraat 10, 1932, Zaventem, Belgija, št. RPR podjetja (Bruselj) 0441192820) in 

njegovih povezanih družb (»Bridgestone«, »mi« ali »nas«) v povezavi z vašo uporabo spletnih 

mest Bridgestone (»spletno mesto«).   

Piškotki (ki vključujejo tudi podobne tehnologije, kot so slikovne pike in spletni svetilniki) so 

majhne besedilne datoteke, ki jih mi in naši oglaševalski partnerji nameščamo v vaše nap rave z 

omogočenim internetom in ki omogočajo, da spletno mesto prepozna vas in vaše naprave pri 

poznejši interakciji z nami prek spletnega mesta. Piškotke uporabljamo za namene, razložene v 

razdelku 2. 

 

2. Zakaj uporabljamo piškotke? 

Podjetje Bridgestone piškotke uporablja za različne namene.  

Piškotke shranjujemo v vaših napravah na primer za izboljšanje funkcij našega spletnega mesta. 

Piškotki vam lahko pomagajo pri pomikanju po našem spletnem mestu (npr. tako, da si 

zapomnijo vašo izbiro jezika in strani, ki ste jih predhodno obiskali) ali so lahko potrebni za 

ustrezno izvajanje storitev, ki jih zahtevate (npr. tako, da si zapomnijo elemente, ki ste jih vstavili v 

svojo nakupovalno košarico).  

Poleg tega nam določeni piškotki omogočajo statistične podatke o uporabi našega spletnega 

mesta, ki nam pomaga razumeti vedenje in preferenčne nastavitve uporabnikov v združeni obliki. 

Te piškotke lahko na primer uporabimo za pridobitev vpogleda v to, kako obiskovalci uporabljajo 

naše spletno mesto, ter analiziramo, kaj deluje in kaj ne deluje, da bi lahko neprekinjeno 

izboljševali svoje spletno mesto in merili učinkovitost naše komunikacije. 

Piškotki se lahko uporabljajo tudi za sledenje vaših posebnih interesov v zvezi z našimi izdelki in 

storitvami, da bi vam pošiljali ciljane oglase na podlagi vsebine, kadar obiskujete spletna mesta 

tretjih oseb ali družbene medije. 

Piškotki lahko nadalje omogočajo določene aplikacije tretjih oseb, kot so vtičniki družbenih 

medijev. Vtičniki so gumb za všečkanje in gumb za skupno rabo, ki omogočata skupno rabo 

spletne vsebine ali vaših izkušenj z vašimi računi družbenih medijev.  

  



3. Katere vrste piškotkov uporabljamo? 

Uporabljamo različne vrste piškotkov. Piškotki so po svojem izvoru kategorizirani kot piškotki prve 

osebe ali piškotki tretjih oseb. Piškotki so kategorizirani tudi kot piškotki seje al i  t rajni piškotki , 

odvisno od tega, kako dolgo ostanejo v vaših napravah. Piškotki so kategorizirani tudi po 

funkcijah, ki jih izvajajo: kl jučni in statistični piškotki, funkcionalni piškotki, piškotki za oglaševanje  

in piškotki družbenih medijev.  

Piškotki prve osebe  

Piškotki prve osebe so piškotki, ki jih nastavimo mi in se uporabljajo pod našim nadzorom.  

Piškotki tretjih oseb  

Piškotki tretjih oseb so piškotki, ki jih nastavi nekdo drug in ne podjetje Bridgestone. Nekatere 

naše spletne strani lahko na primer vsebujejo tudi vsebino drugih mest, kot sta YouTube ali Flickr, 

ki lahko nastavljajo lastne piškotke, ko dostopate do te vsebine. Če delite povezavo do naše 

spletne strani, lahko storitev, prek katere delite povezavo (npr. Facebook, Twitter ali LinkedIn), 

nastavi piškotek v vaš brskalnik. V nastavitvah brskalnika imate možnost, da jih izklopite (glejte 

razdelek 6). 

Piškotki seje  

Piškotki seje so začasni in v vaši napravi ostanejo le tako dolgo, kot traja vaša seja brskanja. Ko 

zaprete brskalnik, izginejo iz računalnika ali naprave.  

Trajni piškotki 

Trajni piškotki ostanejo v računalniku ali napravi tudi po koncu vaše seje brskanja in trajajo toliko 

časa, kot je določeno v piškotkih. Trajne piškotke uporabljamo, ko si moramo zapomniti vaše 

prednostne nastavitve in dejanja ob vašem naslednjem obisku. 

Piškotki so kategorizirani glede na namen na strogo potrebne piškotke, funkcionalne piškotke, 

piškotke za oglaševanje in piškotke družbenih medijev. 

Ključni in statistični piškotki 

 

Ključni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni, da bi se vam omogočilo pomikanje po 

aplikacijah in uporaba vseh njihovih funkcij. Ta vrsta piškotkov vam na primer omogoča 

krmarjenje z ene spletne strani na naslednjo in shranjevanje informacij, potrebnih za izvajanje 

storitve, ki ste jo zahtevali (npr. pomnjenje elementov, ki jih nakupujete v spletu, da se omogoči 

napredovanje na stran za plačilo). Brez njih ni mogoče zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali.  

  



Kako ključni piškotki vplivajo na vašo zasebnost?  

 

Za dostavo teh piškotkov ne potrebujemo soglasja uporabnikov, ker so nujno potrebni za 

izvajanje zahtevane storitve na spletnem mestu. 

Statistični piškotki, imenovani tudi piškotki učinkovitosti, nam pomagajo razumeti, kako 

obiskovalci uporabljajo spletno mesto. Tako lahko nenehno izboljšujemo učinkovitost spletnega 

mesta, da bi obiskovalcu omogočili boljšo izkušnjo pri brskanju. Ti piškotki nam na primer 

povedo, katere spletne strani uporabniki najpogosteje obiskujejo, ali če uporabniki s spletnih 

strani, ki jih obiskujejo, prejemajo sporočila o napakah.  

Kako statistični piškotki vplivajo na vašo zasebnost?  

 

Ti piškotki se uveljavijo samodejno za čas vsake posamezne seje ali za daljša obdobja – odvisno 

od njihovega namena. Ti piškotki ne zbirajo informacij, na podlagi katerih bi bilo mogoče 

prepoznati obiskovalca. Ti piškotki zbirajo samo zbrane anonimne informacije in zato za uporabo 

statističnih piškotkov ne potrebujemo vašega soglasja.   

 

Za pridobitev celotnega vpogleda v to, kako obiskovalci komunicirajo z našim spletnim mestom, 

uporabljamo zlasti storitev Google Analytics. Informacije, ki jih ustvarijo piškotki Google Analytics, 

se prenesejo v podjetje Google Incorporated s sedežem v Združenih državah. Podjetje 

Bridgestone je storitev Google Analytics uporabljalo z aktivirano anonimizacijo IP, kar pomeni, da 

bo podjetje Google v našem imenu obdelovalo zbrane informacije za namen ocenjevanja vaše 

uporabe spletnega mesta in ustvarjanja poročil o aktivnosti na spletnem mestu. Podjetje Google 

pa informacij, ki jih zbere iz vaše uporabe spletnega mesta, ne bo moglo združiti z nobenimi 

drugimi podatki, ki jih ima Google.      

 

Ti piškotki so privzeto omogočeni, vendar jih lahko še vedno onemogoč ite v nastavitvah 

brskalnika (upoštevajte korake, razložene v razdelku 6). Nadalje imate možnost onemogočanja 

storitve Google Analytics prek povezave »Onemogoči Google Analytics« na spletnem mestu 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en ter prenosa in namestitve vtičnika za odjavo 

storitve Google Analytics v brskalnikih vaših naprav.  

  

Funkcionalni piškotki  

 

Ti piškotki nam pomagajo prilagoditi spletno mesto vašim željam, tako da si zapomnijo vaše želje 

in nastavitve (npr. uporabniško ime, jezik ali lokacija, od koder dostopate do spletnega mesta). Te 

piškotke se lahko uporabi tudi za shranjevanje sprememb, ki jih opravite, npr. glede velikosti 

besedila, pisav 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 funkcionalni piškotki vplivajo na vašo zasebnost? 

Funkcionalni piškotki so privzeto onemogočeni. Informacije, ki jih ti piškotki zbirajo, lahko 

vključujejo tehnične informacije, ki se obdelujejo v povezavi z vašim obiskom in so povezane z 

vašo napravo, čeprav ostanete neimenovani. Če se odločite, da teh piškotkov ne želite 

omogočiti, lahko to vpliva na vaše krmarjenje.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Piškotki za oglaševanje  

 

Ti piškotki so lahko piškotki prve osebe ali tretjih oseb, ki sledijo vaši aktivnosti brskanja, da 

izdelajo uporabniške profile. Če uporabljate naše spletno mesto, zbiramo in analiziramo podatke 

o vaših napravah (naslov IP) ter o vaši uporabi naših storitev (npr. katere strani obiščete). 

Uporabniški profil, ki izhaja iz vaše dejavnosti med brskanjem, se uporablja za to, da bi vam 

prikazali oglase, povezane z vašimi interesi, ki so bili ugotovljeni na podlagi vaše dejavnosti med 

brskanjem. 

Podjetja, katerih storitve uporabljamo, da bi vam prilagodili in dostavili oglase, ravno tako zbirajo 

vaše podatke prek drugih spletnih storitev. Ti podatki nam pomagajo predvideti, kaj bi vas lahko 

zanimalo, in prikazati oglase, prilagojene tem interesom.  

Na svojih spletnih mestih vam ne prikazujemo oglasov tretjih oseb niti ne prodajamo 

oglaševalskega prostora tretjim osebam, vendar pa kupujemo oglaševalski prostor na spletnih 

mestih družbenih medijev in tretjih oseb (npr. spletna mesta s tematiko avtomobilizma, spletne 

trgovine s pnevmatikami), kjer vam lahko naši oglaševalski partnerji v našem imenu dostavijo 

oglase za naše izdelke in storitve (oglaševanje s spremenjenim ciljem).  

Kako ti piškotki vplivajo na vašo zasebnost?  

Na teh spletnih mestih tretjih oseb ne zbiramo nikakršnih informacij o vaši identiteti ali vaši 

dejavnosti med brskanjem. Oglasi, ki jih prikazujemo na spletnih mestih tretjih oseb, ki jih 

obiščete, so prilagojeni vašim interesom med vašim predhodnim obiskom našega spletnega 

mesta; če na primer obiščete našo spletno stran o zimskih pnevmatikah Bridgestone, vam lahko 

ob vašem obisku spletnih mest tretjih oseb prikažemo oglase za zimske pnevmatike. 

Ti piškotki so privzeto onemogočeni in se v vaše naprave shranijo le na podlagi vašega soglasja s 

takšno uporabo.   

Piškotki družbenih medijev 

Na našem spletnem mestu uporabljamo vtičnike družbenih medijev iz kanalov, kot so Facebook, 

Google+, Twitter, LinkedIn in YouTube. Vtičniki družbenih medijev so moduli, ki vam omogočajo 

skupno rabo vsebine z našega spletnega mesta na družbenih medijih, če imate račun pri teh 

družbenih medijih. Primer je gumb »Všeč mi je« na Facebooku. To omogoča uporaba piškotkov.  

Vtičniki družbenih medijev v vaše naprave shranjujejo tudi piškotke tretjih oseb, kar družbenim 

medijem omogoča sledenje vašemu krmarjenju po našem spletnem mestu za njihove lastne 

namene, ki so lahko oglaševanje na podlagi vedenja, analitika ali tržna raziskava. Več informacij o 

podatkih, ki jih ti kanali družbenih medijev pridobijo prek piškotkov vtičnika, lahko najdete na 

spletnih mestih relevantnih družbenih medijev.  

  



Kako ti piškotki vplivajo na vašo zasebnost? 

Ti piškotki so privzeto onemogočeni in se v vaše naprave shranijo le na podlagi vašega soglasja s 

takšno uporabo.  

Če ste član teh družbenih medijev, se lahko v nastavitvah zasebnosti v računu relevantnega 

družbenega medija odločite tudi o tem, ali želite podati soglasje za uporabo piškotkov.  

4. Kako naši oglaševalski partnerji uporabljajo 

piškotke? 

Naše oglaševanje se vam dostavlja prek pozorno izbranih specialističnih oglaševalskih partnerjev. 

Piškotki, ki spremljajo oglase, našim oglaševalskim partnerjem omogočajo nadzor učinkovitosti 

oglasov. Uporabljajo lahko tudi piškotke, ki so jih shranili v vaše naprave, ko ste brskali po drugih 

spletnih mestih. To delajo zato, da bi vedeli, ali ste videli določen oglas, ali da bi vas povezali s 

svojo bazo podatkov. To jim pomaga pri tem, da odkrijejo, koliko oglasov vidite na internetu, in, 

če ste sodelovali pri tržni raziskavi, lahko podjetje, ki je izvajalo raziskavo, zabeleži, da ste videli 

določen oglas. 

Vsakemu podjetju, ki mu dovolimo, da na naše spletno mesto doda oznake ali kodo, naložimo, 

da morajo zagotoviti, da z vašimi podatki ravna odgovorno. Vendar pa vaše podatke uporabljajo 

kot upravljavec podatkov in za uporabo podatkov veljajo njihovi lastni pravilniki o zasebnosti . Za 

preverjanje ali brisanje piškotkov tretjih oseb v vaših napravah upoštevajte korake, razložene v 

razdelku 8. 

5. Kako pridobimo vaše soglasje? 

Ob prvem obisku spletnega mesta boste videli sporočilo (pasica piškotkov) z navodili, kako 

upravljati z vašim soglasjem glede piškotkov.  

Ključni (nujno potrebni) in analitični piškotki ne potrebujejo vašega soglasja in bodo v vaše 

naprave nameščeni samodejno. Ključnih in analitičnih piškotkov ne morete onemogočiti prek 

nastavitev piškotkov našega spletnega mesta, lahko pa to naredite na spletnem mestu Google 

Analytics (glejte razdelek 3). 

Ob vsaki naslednji uporabi spletnega mesta se pasica z obvestilom ne bo več prikazovala, vendar 

pa lahko svojo izbiro glede soglasja s piškotki vedno spremenite tako, da kliknete povezavo 

»Spremeni moje nastavitve« ali prek nastavitev svojega internetnega brskalnika (za navodila 

glejte razdelek 6).   

 

 



 

6. Kako se lahko odjavite? 

Ko prejmemo vaše soglasje za uporabo piškotkov, shranimo piškotek v vaše naprave, da bi si 

zapomnili vašo izbiro za vaše naslednje obiske našega spletnega mesta. Če kadar koli želite,  da 

informacije o vašem brskanju ne bi bile uporabljene, se lahko »odjavite« tako, da spremenite 

nastavitve brskalnika, kot je opisano spodaj. Odjavite se lahko tudi prek povezave Nastavitve 

piškotkov na našem spletnem mestu. 

 

Spreminjanje nastavitev brskalnika 

Splošno sledenje brskalnika lahko preprečite tako, da prilagodite nastavitve brskalnika, 

brskate v »zasebnem načinu« ali uporabljate dodatke za brskalnik. Navodila za to dejanje 

lahko najdete tako, da obiščete relevantno stran za podporo za svoj brskalnik ali prek 

funkcije pomoči v brskalniku.  

Edge 

Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Mobilne aplikacije 

Če do naših aplikacij dostopate prek spletnega brskalnika v mobilni napravi, morate 

upoštevati zgornja navodila. Vendar pa mobilne aplikacije za prepoznavanje vaše naprave 

uporabljajo različne tehnologije. Če se želite odjaviti od uporabe vaših podatkov za ciljano 

oglaševanje, upoštevajte spodnja navodila. 

Apple iOS 

1. Pojdite v meni Settings (Nastavitve) > Privacy (Zasebnost) > Advertising (Oglaševanje).  

2. Vklopite možnost Limit Ad Tracking (Omeji sledenje oglasov). 

Za več informacij obiščite stran za podporo Apple. 

  

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/HT202074


Google Android 

1. Pojdite v meni Settings (Nastavitve). 

2. V razdelku Accounts (Računi) izberite Google. 

3. V razdelku Privacy (Zasebnost) izberite Ads (Oglasi). 

4. Označite Opt out of interest based ads (Odjava od oglasov na podlagi interesov).  

Za več informacij obiščite stran za podporo Google. 

Microsoft Windows 

1. Pojdite v meni Settings (Nastavitve). 

2. Tapnite Privacy (Zasebnost). 

3. Tapnite Advertising ID (ID za oglaševanje) in vklopite možnost Don’t Let apps use my 

advertising ID for experiences across apps (Ne dovoli aplikacijam, da uporabljajo moj ID za 

oglaševanje za izkušnje v različnih aplikacijah) 

Za več informacij obiščite stran za podporo Microsoft. 

7. Tretji prejemniki in obdelovalci 

Podjetje Bridgestone si ne izmenjuje piškotkov s spletnimi mesti tretjih oseb ali z zunanjimi 

dobavitelji podatkov, z izjemo tistih tretjih oseb, ki neposredno sodelujejo s podjetjem 

Bridgestone in so pod nadzorom podjetja Bridgestone za zagotavljanje storitev spletnega mesta. 

Podjetje Bridgestone se vedno prepriča, da obdelovalce vaših podatkov vežejo potrebni 

pogodbeni členi, ki zagotavljajo, da vaši podatki ostanejo varni in zaupni.  

Čeprav lahko uporabljamo informacije, zbrane prek piškotkov tretjih oseb, morate upoštevati , da 

vse piškotke tretjih oseb upravljajo njihovi ponudniki skladno s svojimi pravilniki.   

8. Preverite podatke o naših piškotkih in o datumu 

poteka njihove veljavnosti  

Če želite imeti možnost ogleda natančnega seznama piškotkov, ki jih uporabljamo, datuma 

poteka njihove veljavnosti ter njihove domene in/ali imena, lahko pogledate v nastavitve svojega 

spletnega brskalnika.  

 

Tukaj je na voljo hitri vodnik, v katerem je opisan ta postopek za različne brskalnike.  

https://www.wikihow.com/View-Cookies 

 

 

 

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB
https://account.microsoft.com/unsupported-browser
https://www.wikihow.com/View-Cookies

