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Piškotki in kako jih uporabljamo 
Na tej strani so zapisane informacije o piškotkih, ki jih uporabljamo na spletni strani Madwise.si 

  

Kaj so piškotki in kako delujejo? 

Piškotki so majhne datoteke, ki jih obiskana spletna mesta pošljejo v vaš računalnik in shranijo v njem. 

Piškotki so shranjeni v datotečnem imeniku spletnega brskalnika. Ob naslednjem obisku spletnega 

mesta brskalnik prebere piškotek in posreduje informacije spletnemu mestu ali drugemu elementu, ki 

je nastavil piškotek. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik 

– ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči. 

  

Zakaj uporabljamo piškotke? 

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke, da vam lahko ponudimo optimalno izkušnjo pri 

obisku in izboljšamo spletno mesto. 

  

Katere piškotke uporabljamo? 

Uporabljamo naslednje piškotke: 

 

Lastni pištkotki: 

PHPSESSID trajanje seje shranjuje preprosta sporočila 

visited 1 dan Statistika ogledov spletne strani 

wordpress test cookie trajanje seje Testni piškotek 

cookie_yes 10 let Strinjanje z uporabo piškotkov 

  

Piškotki zunanjih upravljalcev: 

  

_ga 2 leti Google Analytics Statistika ogledov spletne strani 

_gid 1 dan Google Analytics Statistika ogledov spletne strani 

_smvs 1 dan Salesmanago Statistika ogledov spletne strani 

_vwo_uuid_v2 1 leto Visual Website Optimiser Prilagoditev videza spletne strani 

intercom-* 20 let Intercom Pogovor v živo 

smuuid 10 let Salesmanago Napredna komunikacija s strankami 

smvr 10 let Salesmanago Napredna komunikacija s strankami 

smclient 10 let Salesmanago Napredna komunikacija s strankami 

__smToken 10 let Salesmanago Napredna komunikacija s strankami 

__smVID 10 let Salesmanago Napredna komunikacija s strankami 

    

    



 

 

Kako lahko upravljam s piškotki? 

Če se ne strinjate z uporabo piškotkov na našem spletnem mestu, se lahko odjavite tukaj. 

Možnosti za upravljanje piškotkov so na voljo tudi v spletnem brskalniku. Spletni brskalniki za 

onemogočanje piškotkov uporabljajo različne načine, ki jih običajno najdete v meniju Orodja ali 

Možnosti. Več o možnostih upravljanja piškotkov v posameznih brskalnikih si lahko preberete na 

spodnjih povezavah: 

 
Chrome 

Firefox 

Internet explorer 
Edge 

Opera 

Safari 

 

Varovanje podatkov, ki jih posredujete s piškotki 

Zavezujemo se, da bomo vse pridobljene podatke uporabljali izključno za lastne potrebe in jih ne bomo 

posredovali tretjim osebam.  

 

Dostop do osebnih podatkov je dovoljen samo pooblaščenim osebam.  
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https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sl
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_internet-insider_spartan-insiderplat_pc/how-to-view-and-manage-cookies-in-microsoft-edge/67b3a495-554e-4f1d-995e-93d0ea6882a6?auth=1
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
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