
 

 

Informacije o piškotkih 
Razdelek spletnega mesta Furla.com (www.furla.com) uporablja piškotke in podobne 

tehnologije, ki izboljšajo izkušnjo brskanja in omogočajo podjetju Furla, da uporabniku 

pošilja oglaševalska sporočila, ki so skladna z njegovimi interesi, kot je podrobneje 

opisano v nadaljevanju. 

Definicije 
Piškotki so enostavne besedilne datoteke, ki strežniku spletnega mesta omogočijo 

shranjevanje podatkov na uporabnikovi napravi (tablici, pametnem telefonu itd.) za čas 

trajanja njegovega obiska (sejni piškotki) ter za njegove naslednje obiske (stalni piškotki). 

Slednje shranjuje brskalnik glede na uporabnikove izbrane nastavitve. Poleg tega se 

lahko za zbiranje podatkov o vedenju obiskovalcev uporabljajo podobne tehnologije, kot 

so spletni svetilniki, prosojni GIF-i in vse oblike lokalnega shranjevanja HTML5. Zaradi 

enostavnosti vključuje izraz "piškotki" tudi vse podobne tehnologije. 

Vrste piškotkov 

Tehnični piškotki 

Sejni piškotki: so nujno potrebni za zagotavljanje pravilnega delovanja spletnega mesta, 

uporabljamo pa jih za upravljanje registracije ali prijave, ali za dostop do rezerviranih 

funkcij. Ti piškotki se začasno shranjujejo med sejo ter se samodejno izbrišejo iz naprave 

po zaprtju brskalnika. Opozarjamo vas, da z izklopom sejnih piškotkov uporabnik morda 

ne bo mogel dostopati do funkcij, ki zahtevajo registracijo ali prijavo. Obdelava, ki jo 

izvajajo ti piškotki, je potrebna za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 

uporabnik, in sicer pogodbe o storitvah spletnega mesta podjetja Furla (čl. 6.1 b) uredbe 

GDPR). 

Stalni piškotki, za optimizacijo spletnega mesta ali statistični: omogočajo podjetju Furla, 

da zbira in analizira (anonimno) podatke o spletnem prometu ter uporabi spletnega 

mesta, nadzoruje sistem in izboljša operativne zmogljivosti, npr. tako da si zapomni 

uporabnikove preference z namenom izboljšanja naslednjih obiskov. Ti piškotki se ne 

izbrišejo samodejno po zaprtju brskalnika, temveč se shranijo na napravi uporabnika za 

določeni čas (npr. do konca leta), ali dokler jih uporabnik ne izbriše. Obdelava, ki jo 

izvajajo ti piškotki, je potrebna za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbena stranka je 

uporabnik, in sicer pogodbe o storitvah spletnega mesta podjetja Furla (čl. 6.1 b) uredbe 

GDPR). 



 

 

Za več informacij o upravljanju in izbrisu teh piškotkov preberite naslednje poglavje 

»Upravljanje piškotkov«. Opozarjamo vas, da z zavrnitvijo ali izklopom piškotkov morda 

ne boste mogli dostopati do nekaterih delov tega spletnega mesta, ali ti deli ne bodo 

pravilno delovali. 

Spodaj navajamo seznam tehničnih piškotkov, ki jih spletno mesto trenutno uporablja. 

Ime Vrsta Trajanje Namen 

Sfcc-cart 

  

Customer_id 

  

Tehnični Seja 
Podatki o košarici, tako za neregistrirane 

kot za registrirane uporabnike 

furlaCountry 

  

furlaLoc 

Tehnični 30 dni 

Določitev države dostopa in geografskih 

koordinat uporabnika. Nastavijo se prek 

določanja geografskega položaja, ali jih 

v primeru spremembe države nastavi 

uporabnik 

__canI_TH Tehnični Seja 
Podatki o seji, potrebni za upravljanje 

spletnega mesta 

session 

  

Session.sig 

  

Tehnični Seja 
Podatki o seji, potrebni za upravljanje 

spletnega mesta 

Shownlpopup Tehnični Seja 
Določa, ali se prikaže pojavno sporočilo 

e-novičk. 



 

 

Dwanonymous_e 

  

Dw_securetoken_ 

  

Dwsid 

  

Sfcc_token 

  

Tehnični Seja 

Piškotki, potrebni za pravilno delovanje 

spletnega mesta za omogočanje prijave 

in nakupov 

dwcookie Tehnični Seja 

Piškotki, potrebni za pravilno delovanje 

spletnega mesta za namene 

vzdrževanja 

Dwuser_XXXX 

  

Dwcustomer_XXXX 

Tehnični 6 mesecev 
Podatki o seji, potrebni za upravljanje 

spletnega mesta 

Dwsourcecode_XXXX Tehnični 1 dan 

Piškotki, potrebni za pravilno delovanje 

spletnega mesta za namene 

vzdrževanja 

Dwsid (nadomesti sid) Tehnični Seja 

Piškotki, potrebni za pravilno delovanje 

spletnega mesta za namene 

zagotavljanja varnosti spletnega mesta v 

fazah prijave in nakupa 

Dwsecuretoken_XXXX Tehnični Seja 
Shranjevanje podatkov o seji, če je 

uporabljen protokol HTTPS 



 

 

Dwanonymous_XXXX 

  

Dwac_XXXX 

  

Dwpersonalization_XXXX 

Tehnični 

(lastne 

analize) 

6 mesecev 

Lastni piškotki, ki omogočajo anonimne 

statistične analize o uporabi spletnega 

mesta 

JSESSIONID 

  

VISITOR_ID 

Tehnični Seja 

Zbira podatke o identifikacijski številki 

seje in uporabniku omogoči, da opravi 

spletno transakcijo 

 

Piškotki tretjih oseb  

Spletno mesto uporablja tudi piškotke izbranih tretjih ponudnikov storitev. 

Analitični piškotki: spletno mesto uporablja storitve izbranih tretjih ponudnikov storitev, kot 

je Google Analytics, za zbiranje in anonimno analizo podatkov o prometu in uporabi 

spletnega mesta. Obdelava, ki jo izvajajo ti piškotki, zahteva uporabnikovo soglasje, ki je 

podano s klikom na gumb »ok« na pasici, ki se pojavi na spletnem mestu (čl. 6.1 a) 

uredbe GDPR). 

Piškotki za profiliranje: izbrani tretji ponudniki storitev uporabljajo piškotke za profiliranje 

za spremljanje uporabnikovega brskanja na spletnem mestu podjetja Furla, z namenom 

ustvarjanja profilov glede preferenc, navad, izbora itd. To jim omogoča, da uporabniku 

pošiljajo oglasna sporočila, ki so v skladu z njegovimi preferencami in/ali prikazujejo 

oglasna in tržna sporočila med novicami uporabnikovega profila na družbenih omrežjih, 

navedenih spodaj (npr. omrežjih Facebook, Instagram, Twitter itd.), ali da uporabniku 

pomagajo pri zaključevanju nedokončanih nakupov na spletnem mestu. Obdelava, ki jo 

izvajajo ti piškotki, zahteva uporabnikovo soglasje, ki je podano s klikom na gumb »ok« 

na pasici, ki se pojavi na spletnem mestu (čl. 6.1 a) uredbe GDPR). 

Za več informacij o upravljanju in izbrisu teh piškotkov preberite naslednje poglavje 

»Upravljanje piškotkov«. 



 

 

Spodaj najdete seznam piškotkov tretjih oseb, ki jih spletno mesto trenutno uporablja. 

  

Ime Vrsta Orodje Trajanje Namen 

_ga Analitični 
Google 

Analytics 
2 leti 

Registracija edinstvene oznake, ki 

se uporablja za pridobivanje 

statističnih podatkov o uporabi 

spletnega mesta s strani 

uporabnika 

_gat Analitični 
Google 

Analytics 
Seja Omejevanje pogostosti zadetkov 

_gid Analitični 
Google 

Analytics 
Seja 

Registracija edinstvene oznake, ki 

se uporablja za pridobivanje 

statističnih podatkov o uporabi 

spletnega mesta s strani 

uporabnika 

_utma 

  

  

Analitični 
Google 

Analytics 
Stalni 

Shranjevanje števila obiskov 

spletnega mesta s strani 

določenega uporabnika ter datuma 

prvega in zadnjega obiska 

_utmb 

  

_utmc 

  

Analitični 
Google 

Analytics 
Seja 

Izračun trajanja obiska spletnega 

mesta 

_utmt Analitični 
Google 

Analytics 
10 minut Omejevanje pogostosti zadetkov 



 

 

_utmz 

  

  

Analitični 
Google 

Analytics 
6 mesecev 

Shranjevanje podatkov o spletnem 

mestu, s katerega je prišel 

uporabnik, ter o tem, kateri iskalnik 

je uporabil, na katero povezavo je 

kliknil in katero ključno besedo je 

uporabil 

_TA_TRACKING 

  

sp 

Analitični Thron 3 meseci 

Omogoča anonimno spremljanje 

uporabe podob podjetja Furla v 

mreži za dostavo vsebine (CDN) 

platforme Thron 

NID 

  

SID 

  

IDE 

  

ANID 

  

DSID 

  

FLC 

  

AID 

Profiliranje 
Google 

Shopping 

Od 

3 mesecev 

do 2 let 

Izbira oglasov glede na vsebine, ki 

so relevantne za uporabnika, 

izboljšanje poročil o izvedbi 

oglaševalskih kampanj in 

preprečevanje ponovnega 

prikazovanja oglasov, ki jih je 

uporabnik že videl 



 

 

  

TAID 

  

exchange 

  

_uid 

  

__gac 

  

__gads 

fr Profiliranje Facebook 3 meseci 
Spremljanje uporabnikov omrežja 

Facebook za namene oglaševanja 

[ime piškotka]     

acdc 

  

Profiliranje Criteo 6 mesecev 

Shranjevanje morebitnih 

parametrov, ki bi bili izrecno 

posredovani s spletnega mesta, 

npr. dinamične pasice  

dis 

  

eid 

Profiliranje Criteo 6 mesecev 

Obveščanje objavljavca (oziroma 

spletnega mesta, ki gosti 

kampanjo) o identiteti oglaševalca, 

da se ustavi prikazovanje oglasa 

na tem spletnem mestu 

evt 

  

Profiliranje Criteo 1 leto 

Shranjevanje morebitne zavrnitve 

(opt-out) oziroma odločitve o 

prenehanju prikazovanja oglasov s 

strani uporabnika v zvezi s 



 

 

  posamezno kampanjo ali platformo 

Criteo na splošno 

zdi Profiliranje Criteo 5 let 

Shranjevanje morebitne zavrnitve 

(opt-out) oziroma odločitve o 

prenehanju prikazovanja oglasov s 

strani uporabnika v zvezi s 

posamezno kampanjo ali platformo 

Criteo na splošno 

opt 

  

optout 

  

udc 

Profiliranje Criteo 6 mesecev 

Dovoljenje za prikaz 

najustreznejših prilagojenih pasic 

na podlagi vedenja uporabnika na 

spletnem mestu 

pp Profiliranje Criteo 1 dan 

Dovoljenje za prikaz 

najustreznejših prilagojenih pasic 

na podlagi vedenja uporabnika na 

spletnem mestu 

SaleCycle Profiliranje 
www. 

salecycle.com 
6 mesecev 

Zbira podatke o uporabi spletnega 

mesta tako, da stopi v stik z 

uporabnikom prek elektronske 

pošte ali sporočila SMS, da mu 

pomaga zaključiti postopek nakupa 

ali posreduje prilagojena trženjska 

sporočila na podlagi izdelkov, ki si 

jih je uporabnik ogledoval na 

spletnem mestu  

udi Profiliranje Criteo 6 mesecev 

Spremljanje identifikacijske kode 

kampanje oziroma edinstvene 

identifikacijske kode, ki jo platforma 

Criteo dodeli vsaki posamezni 

kampanji 



 

 

uic Profiliranje Criteo 1 leto 

Spremljanje identifikacijske kode 

kampanje oziroma edinstvene 

identifikacijske kode, ki jo platforma 

Criteo dodeli vsaki posamezni 

kampanji 

uid Profiliranje Criteo 1 mesec 

Zbira podatke o kreativnih 

elementih oziroma o postavitvah in 

barvah, uporabljenih v dinamičnih 

pasicah 

 

Opozarjamo vas, da podjetje Furla ne nadzoruje piškotkov tretjih oseb. 

Upravljanje podatkov, ki jih zbirajo glavni tretji ponudniki podjetja Furla, urejajo politike o 

piškotkih ponudnikov in/ali navodila za izklop piškotkov, ki so na voljo na naslednjih 

povezavah. 

Google 

Analytics/Google 

Shopping 

https://policies.google.com/privacy?hl=sl-SL 

Za izklop piškotkov kliknite tukaj 

Thron https://www.thron.com/en/copyright-privacy-policy 

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/  

[ime 

družbenega 

omrežja] 

 

Criteo 

https://www.criteo.com/cookie-policy/  

  

SaleCycle http://www1.salecycle.com/privacy-policy-it 

 

Na spletnem mestu so lahko prisotni še drugi analitični piškotki tretjih oseb, ki se 

spreminjajo glede na oglaševalske kampanje podjetja Furla. V teh primerih lahko tretje 

oglaševalske agencije, pooblaščene s strani podjetja Furla, na spletnem mestu 

https://policies.google.com/privacy?hl=sl-SL
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.criteo.com/cookie-policy/


 

 

uporabljajo piškotke v okviru oglaševalskih kampanj z namenom izdelave anonimnih 

statistik o teh kampanjah ter samo za omejeno obdobje. Za več informacij o teh piškotkih 

nam pišite na elektronski naslov privacy@furla.com. 

Za več informacij o upravljanju in izbrisu teh piškotkov preberite naslednje poglavje 

»Upravljanje piškotkov«. 

  

 

Upravljanje piškotkov 
Piškotke lahko enostavno sprejmete, izklopite ali zavrnete tako, da spremenite nastavitve 

vašega brskalnika. Poleg tega lahko prilagodite nastavitve brskalnika za različna spletna 

mesta in aplikacije, večina najbolj razširjenih brskalnikov pa vam omogoča izbiro 

drugačnih nastavitev za piškotke tretjih oseb. Opozarjamo vas, da lahko delni ali popolni 

izklop tehničnih piškotkov vpliva na pravilno delovanje funkcij, ki so namenjene le 

registriranim uporabnikom, medtem ko izklop piškotkov tretjih oseb ali piškotkov za 

profiliranje ne bo nikakor vplival na uporabnikovo izkušnjo brskanja. Spodaj najdete 

povezave do spletnih strani najbolj razširjenih brskalnikov, kjer lahko preberete navodila 

o izbrisu piškotkov: 

Internet Explorer | Firefox | Chrome | Safari  

Za več informacij o omejitvi uporabe piškotkov obiščite: 

 

mailto:privacy@furla.com
https://support.microsoft.com/sl-si/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/sl-SL/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl-SL
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

