Zasebnost in Piškotki
Podlaga za to obvestilo je Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012).
Piškotek je datoteka, ki se ob obisku spletne strani prenese na računalnik obiskovalca.
V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) za potrebe poslovanja zbiramo
naslednje uporabnikove podatke:
-

ime in priimek,
naslov in kraj bivanja,
naslov elektronske pošte
kontaktno telefonsko številko,
ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu Roni nepremičnine

Ta spletna stran uporablja piškotke zaradi:
-

zagotavljanja pravilnega delovanja,
za izboljšanje uporabnikove izkušnje pri uporabi,
za lastno analizo vedenja uporabnikov na našem spletnem mestu
za pošiljanje e-novic
za oglaševanje na družbenih omrežjih.

Ko obiščete našo spletno stran, so piškotki preneseni ali odprti, uporabljamo pa naslednje piškotke:
-

LASTNI: filter: uporabljamo ga za shranjevanje trenutnega iskanja (trajanje: do konca seje)
LASTNI: lng : uporabljamo za določanje jezika (trajanje: 1 leto)
LASTNI: filter, filters in filter_segment: shranjeni iskalni kriteriji (trajanje: do konca seje)
LASTNI: PHPSESSID: omogoča delovanje spletne strani (trajanje: do konca seje)
LASTNI: referer: podatek, od kod je prišel uporabnik (trajanje: 1 leto)
LASTNI: cc_cookie_accept: Shranjevanje odločitve o uporabi piškotkov (trajanje: 1 leto)

Za uporabo piškotkov na tej spletni strani se mora obiskovalec strinjati. Kadarkoli pa lahko piškotke
odstranite ali onemogočite preko nastavitev vašega spletnega brskalnika.

Piškotki za analizo
Za merjenje in analiziranje, kako naši uporabniki uporabljajo našo spletno stran, uporabljamo storitve
tretjih ponudnikov.
Google Analytics
Za več informacij o zbiranju in uporabi informacij Google Analytics, obiščite Googlovo stran s
pravilnikom o zasebnosti (https://policies.google.com/privacy?hl=sl).

Piškotki za oglaševanje
Oglaševalska orodja Google Analytics
Za lažje oblikovanje ciljnih skupin uporabljamo Oglaševalska orodja Google Analytics, pri čemer
zbiramo podatke o uporabi, demografske podatke, zanimanja in to delimo z Google AdWords. Za več
informacij obiščite Googlovo stran s pravilnikom o zasebnosti. Če ne želite, da bi dobivali vam
prilagojene oglase, uporabite spletni dodatek.

