Politika piškotkov
Družba CooperSurgical, Inc., in njene povezane družbe (CooperSurgical) upoštevajo vašo pravico do
zasebnosti in so zavezane zagotavljanju varnega spletnega mesta.

Kaj je piškotek?
Piškotek je majhna datoteka, ki zaprosi za dovoljenje za namestitev na trdem disku vašega
računalnika. Ko v to privolite, se datoteka namesti in pomaga analizirati spletni promet ali pa vas
obvesti, ko obiščete določeno spletno mesto. Piškotki omogočajo spletnim aplikacijam, da se na vas
odzivajo kot na osebo. Spletna aplikacija lahko svoje delovanje prilagodi temu, kar potrebujete, kar si
želite in česar ne marate, ter si zapomni podatke o vaših preferencah.

Zakaj se uporabljajo piškotki?
Dnevniške piškotke prometa uporabljamo za prepoznavo strani, ki jih obiščete. S tem lahko
analiziramo podatke o prometu in uporabi spletne strani ter izboljšamo svojo spletno stran in
promet, da jo prilagodimo potrebam uporabnika.
Ta informacija ni osebne narave in lahko vključuje:
• vaš naslov internetnega protokola;
• vrsto brskalnika ali računalnika, ki ga uporabljate;
• število povezav, ki jih kliknete na spletnem mestu;
• državo ali zvezno državo, iz katere dostopate na spletno mesto;
• datum in čas vašega obiska;
• ime vašega ponudnika spletnih storitev;
• spletno mesto, s katerega ste se povezali na naše spletno mesto;
• spletna mesta, ki ste jih obiskali na našem spletnem mestu.
Piškotki nam na splošno pomagajo, da s spremljanjem strani, ki se vam zdijo uporabne, in tistih, ki se
vam ne zdijo uporabne, izboljšujemo spletno mesto in storitev. Piškotek nam na noben način ne
omogoča dostopa do vašega računalnika ali katerega koli podatka o vas, razen tistih, ki se jih odločite
deliti z nami.
Pri našem spletnem sistemu naročanja, ki uporabnikom omogoča naročanje prek interneta, se lahko
za stik uporabi kateri koli podatek o stiku, ki ga posredujete spletnemu mestu.

Katere vrste piškotkov uporabljamo?
Nastavitveni piškotki
Ti piškotki omogočajo spletnemu mestu, da si zapomni uporabniške nastavitve, npr. vaš izbrani jezik
ali območje, s katerega dostopate nanj. Če si spletno mesto zapomni vaš jezik, se bo naslednjič, ko
boste dostopali nanj, prikazalo v tem jeziku.
Če so nastavitveni piškotki blokirani, bo uporabnikova izkušnja spletnega mesta slabša, vendar bi
spletno mesto vendarle moralo ostati uporabno.

Varnostni piškotki
Ti piškotki avtorizirajo uporabnikovo prijavo in uporabnika varujejo pred krajo podatkov (npr. iz
spletnih obrazcev).
Če bodo blokirani varnostni piškotki, se na spletno mesto mogoče ne boste mogli povezati.
Procesni piškotki
Ti piškotki pomagajo pri navigacijski izkušnji spletnega mesta.
Če bodo blokirani procesni piškotki, spletno mesto mogoče ne bo delovalo po pričakovanjih.
Analitični piškotki
Družba CooperSurgical uporablja analitične piškotke, ki anonimno zbirajo podatke o vaši uporabi
spletnega mesta. Analitični podatki nam omogočajo vpogled v uporabo naših spletnih strani in
zagotavljanje vse boljše uporabniške izkušnje.
Če bodo blokirani piškotki Google Analytics, bo spletno mesto delovalo brezhibno.

O tem, kako uporabljamo piškotke, odločate vi
Direktiva o e-zasebnosti Evropske unije zahteva, da vsako spletno mesto, s katerega se namestijo
piškotki, za to pridobi privolitev. Družba CooperSurgical uporablja politiko implicitne privolitve. Kadar
uporabnik ne zavrne piškotkov, nam to omogoča, da predpostavimo privolitev.
Piškotke lahko sprejmete ali zavrnete. Večina spletnih brskalnikov piškotke samodejno sprejme,
običajno pa lahko nastavitve svojega brskalnika spremenite tako, da piškotke zavrne. To vam lahko
prepreči, da bi spletno mesto izkoristili v celoti.

Povezave na druga spletna mesta
Naše spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletna mesta naših partnerjev ali drugih družb, ki
niso povezane družbe skupine CooperSurgical. Te povezave so našim uporabnikom na voljo zaradi
priročnosti. Za varovanje zasebnosti na teh spletnih mestih in njihovo vsebino ne prevzemamo
odgovornosti. Priporočamo vam, da ste pri njihovem obisku previdni. Še zlasti vam priporočamo, da
preberete politiko zasebnosti na vsakem od njih.

Druge pomembne informacije
Družba CooperSurgical je zavezana varovanju vaše zasebnosti ter bo z ustreznimi tehnologijami
zagotavljala varno in prijetno uporabniško izkušnjo. Družba CooperSurgical si pridržuje pravico, da ta
postopek kadar koli spremeni.

