
Pravila za piškotke 

Ta spletna stran https://www.grenke.si („spletna stran“), ki pripada družbi  GRENKELEASING d.o.o. 

(“GRENKE”) , uporablja piškotke za zagotavljanje dostopnosti in uporabe nekaterih posameznih 

lastnosti. V splošnih pogojih, opredeljenih spodaj, so na voljo podrobne informacije o piškotkih, vrstah 

uporabljenih poškotkov na tej spletni strani in o načinih, kako jih onemogočiti v svojem brskalniku. 

 

Splošne informacije o piškotkih 

Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih ustvarijo obiskane spletne strani, in vsebujejo podatke o 

seji, povezane z vašim obiskom, ki jih lahko obiskana spletna stran naknadno uporabi in tako olajša 

vaš naslednji obisk. Namen piškotkov, uporabljenih na tej spletni strani, je: 

 

 zagotoviti, da spletna stran deluje pravilno. 

 

Piškotki so povezani izključno z anonimnim uporabnikom. Zato uporabnikov računalnik ali druga 

naprava ne zagotovi referenc, ki bi omogočili poznavanje uporabnikovih osebnih podatkov. Dostop do 

nastavitev svojega brskalnika imate kadarkoli ter lahko spremenite in/ali blokirate namestitev 

piškotkov s spletne strani GRENKE, ne da bi to onemogočilo dostop do naših vsebin. Vendar pa, v 

kolikor onemogočite piškotke, spletna stran morda ne bo delovalna optimalno in nekatere funkcije na 

spletni morda ne bodo delovale pravilno. 

 

Soglasje 

Z nadaljnjo uporabo naše spletne strani ali dostopom do naše aplikacije sprejmete in soglašate z 

namestitvijo in uporabo naših piškotkov v skladu s pravili za piškotke, kakor so določena v teh 

splošnih pogojih. 

 

Že podeljeno soglasje k uporabi in namestitvi piškotkov lahko kadarkoli umaknete in odstranite 

piškotke, nameščene na vaši napravi, z nastavitvijo možnosti vašega brskalnika, kakor je navedeno 

spodaj pod naslovom „Onemogočanje in odstranjevanje piškotkov“. 

 

Uporaba piškotkov s strani ponudnika (GRENKE) 

GRENKE uporablja piškotke samo za namene, navedene v spodnji tabeli. Če GRENKE kadarkoli v 

prihodnosti uporabi druge piškotke, da bi zagotovil več ali boljše storitve, o tem ustrezno obvesti 

uporabnike. 

 

Piškotke, navedene spodaj, na vašo napravo namesti in uporablja izključno GRENKE za namene 

optimiziranja delovanja spletne strani. Te zbrane informacije se uporabijo za izboljšanje kakovosti 

storitev družbe GRENKE in uporabniške izkušnje. Ti piškotki ostanejo v brskalniku in družbi GRENKE 

omogočijo prepoznavanje uporabnikov kot ponovnih obiskovalcev spletne strani ter prilagajanje 

vsebine spletne strani, da bi ponudili vsebine, ki ustrezajo vašim željam. Spodaj navajamo različne 

piškotke, ki jih uporabljamo na spletni strani: 

 

Name cookie Purpose cookie Management of cookies by 

PreferredUiCulture 
Stores the preferred culture 

information of the user for the login 
form 

GRENKE 

SignInMessage<Token>    
       

Identify user for authentication 
process 

GRENKE 

Tenant 
Defines to which branded version of 

the portal the user is directed to 
GRENKE 

idsrv Identify the user by his ID GRENKE 

https://www.grenke.si/


idsrv.xsrf Prevent Cross-Site-Request-Forgery GRENKE 

idsvr.clients 
Saves the clients the user is logged in 

to. Currently only GO Partner 
GRENKE 

idsvr.session 
Identify the current session. Used for 

logout 
GRENKE 

 

 

 

Onemogočanje in odstranjevanje piškotkov 

V skladu z informacijami, zagotovljenimi v teh pravilih za piškotke družbe GRENKE, lahko uporabniki 

zavrnejo svoje soglasje k zbiranju teh informacij s tem, ko zavrnejo namestitev piškotkov z ustrezno 

nastavitvijo v svojem brskalniku. 

Ne pozabite, da morda ne boste mogli dostopati do določenih delov našega spletnega mesta, v 

kolikor zavrnete namestitev določenih piškotkov v svojem brskalniku. 

Na nadaljnje informacije, kako blokirati uporabo piškotkov, lahko obiščete naslednje povezave: 

 

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/block-enable-or-allow-

cookies   

 Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences  

 Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=es_ES  

 

Svobodna privolitev po predhodni seznanitvi 

Z uporabo spletne strani dajete svoje izrecno in nedvoumno soglasje k uporabi piškotkov v skladu s 

splošnimi pogoji, navedenimi v teh pravilih za piškotke. 
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