
             Piškotki manager.gocrypto.com         podpora@gocrypto.com                

ver: GOCMCK-SI20220901    
Stran 1 od 2 

PIŠKOTKI 

1. september 2022 

Družba Eligma d.o.o., ki je v Sloveniji registrirana z matično številko 8106452000 in poslovnim naslovom Letališka cesta 33F,  

1000 Ljubljana, Slovenija, EU (»Eligma«) kot upravljavec vaših osebnih podatkov na tej spletni strani uporablja piškotke. 

1. Kaj so piškotki? 

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik in navadno vsebujejo ime strežnika, 

s katerega je bil poslan piškotek, življenjsko dobo piškotka in njegovo vrednost (naključno generirano edinstveno številko).  

Sam piškotek ne vsebuje in ne zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je lahko spletni strani v 

pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev, npr. da si zapomni vaše uporabniško ime in geslo za prihodnjo registracijo. 

Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. 

2. Namen piškotkov 

Namen uporabe piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in izboljšati uporabniško izkušnjo pri ogledu spletnih strani. 

Interakcija med vami in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. S tem se prihrani čas, brskanje po spletnih 

straneh pa postane bolj učinkovito. 

3. Eligmini piškotki 

Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so začasni oziroma sejni, nekateri pa se za določeno obdobje shranijo na vašo napravo, tudi 

ko našo spletno stran že zapustite. Z začasnimi piškotki merimo število obiskovalcev spletne strani, kar omogoča preverjanje 

učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih strani. S shranjenimi pa hranimo kontaktne podatke 

za kasnejše obiske spletne strani, tako da vaša prijava naslednjič ni več potrebna oz. se spletni prikaz vsebine prilagodi vaši napravi. 

Uporabljamo tudi shranjene piškotke, ki izvirajo z drugih spletnih mest, npr. s Facebooka, Twitterja, Googla in drugih. 

Poleg naštetih uporabljamo tudi piškotke, s katerimi ugotavljamo, kako se premikate po naših spletnih straneh, katere vsebine vas 

zanimajo in kako dolgo je trajal vaš obisk. Na podlagi tega lahko urejamo vsebino spletnih strani in jo prilagajamo vašim potrebam. 

Podatke, ki jih zberemo prek piškotkov, obdelujemo izključno v statistične namene ter v namene zbiranja demografskih podatkov  

in zanimanj obiskovalcev (a le tako, da ni možno ugotoviti vaše identitete), za ugotavljanje težav s strežnikom in urejanje spletnih 

strani. 

Seznam vseh piškotkov je prikazan v spodnji tabeli: 

Ime piškotka Uporaba Vrsta 

(lastni/drugi 

piškotki) 

Življenjska 

doba 

Domena 

_cfduid 

Nastavljen s strani ponudnika CloudFlare za spremljanje 

odzivnosti strani. Ni enak nobenemu uporabniškemu imenu v 

kateri koli spletni aplikaciji ter ne shranjuje nikakršnih 

osebnih podatkov. 

Lastni piškotek 1 mesec manager.gocrypto.com  

csrftoken Varstvo pred zlonamernim izkoriščanjem spletnega mesta. Lastni piškotek 1 leto manager.gocrypto.com 

next-i18next Omogoča zamenjavo jezika uporabe spletne strani.  Lastni piškotek 1 leto manager.gocrypto.com 

sessionid 

Uporablja se za identifikacijo uporabnika, ki se je prijavil na 

spletno mesto. ID seje je shranjen v strežniku in je dodeljen 

določenemu uporabniku v času njegovega obiska (seje). 
Lastni piškotek Čas seje manager.gocrypto.com 

sid Uporablja se za beleženje napak in sledenje napakam.  Lastni piškotek Čas seje manager.gocrypto.com 

cookieconsent_status Zabeleži zaprtje obvestila o piškotkih. Lastni piškotek 1 leto manager.gocrypto.com 
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_gid 
Zabeleži vaš lasten ID, ki se ga uporablja za ustvarjanje 

statistike o tem, kako uporabljate spletno mesto. Drugi piškotek Čas seje google.com 

_ga 
Zabeleži vaš lasten ID, ki se ga uporablja za ustvarjanje 

statistike o tem, kako uporabljate spletno mesto. Drugi piškotek 2 leti google.com 

 

4. Google Analytics 

Uporabljamo tudi spletno storitev Google Analytics podjetja Google Inc. (»Google«). Google Analytics je storitev spletnega 

analiziranja, ki nam nudi informacije o vašem obnašanju na naši spletni strani in nam s tem pomaga ustvariti boljšo uporabniško 

izkušnjo. Podatki v povezavi z vašo uporabo naše spletne strani (npr. vaš IP-naslov, vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, 

operacijski sistem idr.), ki jih zbira podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer 

bodo shranjeni in analizirani. Zadevne podatke v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. Podjetje Google skladno s 

Standardnimi pogodbenimi klavzulami, ki jih je sprejela Evropska komisija, zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z 

obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google. 

Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koli umaknete, in sicer tako, da prenesete in namestite Googlov vtičnik za 

brskalnik. Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v pogojih za uporabo storitve Google Analytics, v načelih za 

varnost in zasebnost storitve Google ter v pravilniku o zasebnosti podjetja Google.  

5. Stik z nami 

Če imate glede piškotkov kakršno koli vprašanje ali pripombo, smo vam na voljo na e-poštnem naslovu podpora@gocrypto.com.   

To obvestilo velja od 01. 09. 2022. 

Eligma d.o.o. 
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