Pravilnik o piškotkih in drugi tehnologiji
Zbiramo podatke o vaši uporabi tega spletnega mesta s pomočjo
piškotkov in podobne tehnologije. Piškotki so majhne besedilne datoteke,
ki se na spletišču naložijo na vaš računalnik ali drugo napravo z
dostopom do spleta, kar nam omogoči vašo prepoznavo in ohranjanje
vaših prednostnih nastavitev, ko se vrnete na naše spletišče. Tehnologija
piškotkov zbira podatke o klikih, vendar ne vključujejo podatkov, ki bi
omogočili prepoznavo posameznika. Ti podatki se namreč nanašajo na
vašo aktivnost na spletišču, kar nam pomaga prilagoditi naše spletišče in
predvidevati, kaj bi lahko tudi druge uporabnike zanimalo, prek
spremljanja prometa na priljubljenih točkah in prilagajanja storitev in
informacij glede na zahteve strank.
Uporabljamo naslednje vrste piškotkov:
• Lastni piškotki – ti piškotki se naložijo na spletišču, ki je prikazano v
oknu brskalnika; mogoče ga je prepoznati prek imena domene v
naslovni vrstici okna brskalnika.
• Piškotki seje – piškotki, ki potečejo ob koncu seje brskanja; naložijo
se, ko uporabnik odpre okno brskalnika in potečejo, ko uporabnik
zapusti brskalnik.
• Trajni piškotki – piškotki, ki se ohranijo (shranijo) na napravi še po
koncu seje brskanja in tako omogočijo, da se prednostne
nastavitve ali dejanja uporabnika shranijo do takrat, ko se
uporabnik ponovno vrne na spletišče.
Piškotke na spletnem mestu uporabljamo da:
• usmerjamo uporabnike na določene dele spletišča;
• se prepričamo, da ima spletišče usklajen videz na različnih
brskalnikih in napravah;
• omogočamo delovanje bolj kompleksnih področij spletišča; in
• zbiramo skupno statistiko o obisku spletnega mesta, kar nam
pomaga izboljšati delovanje spletišča.
Ne dovoljujemo drugim spletiščem ali tretjim osebam, da bi uporabljale
naše piškotke za njihove lastne namene ko obiščete naše spletišče.
Spletne oznake
Občasno lahko uporabljamo spletne oznake (poznane tudi kot spletni
svetilniki, oznake dejanj, gifi z enim pikslom, jasni gifi, nevidni gifi in gifi 1po-1) na tem spletišču. Te oznake in piškotke lahko razvijemo s pomočjo
partnerja za storitve spletne analitike, ki lahko zbira in shrani podatke,
vključno z vašim naslovom IP; ta partner lahko prihaja iz druge države, v
kateri velja drugačna zaščita osebnih podatkov, kot v državi zbiranja
podatkov. Te oznake se nahajajo na različnih straneh spletišča. To

tehnologijo uporabljamo, da merimo odziv in uporabo registriranih
uporabnikov na naših spletiščih, vključno s tem, kolikokrat je določena
stran odprta, in katere informacije se na njej iščejo.

Google Analytics
To spletišče uporablja storitev Google Analytics, ki je storitev spletne
analitike, ki jo zagotavlja družba Google, Inc. (»Google«). Google
Analytics uporablja piškotke. Informacije, ki jih generira piškotek o vaši
uporabi tega spletišča, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA
in se hranijo tam. Ker smo na tem spletišču aktivirali »anonimizacijo
internetnega protokola«, Google vaš IP-naslov skrajša še v Evropskem
gospodarskem prostoru, pred prenosom v ZDA. To pomeni, da se vaš
polni IP-naslov prenese na Googlov strežnik v ZDA le v izjemnih primerih
in se skrajša šele tam.
Google bo prejete podatke uporabljal le za ovrednotenje vaše uporabe
tega spletišča za družbo Biogen, za pripravo poročila o aktivnosti na
spletišču in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo
spletišča in uporabo spleta. IP-naslov, ki ga zagotovi vaš brskalnik kot del
storitve Google Analytics, ne bo združen z nobenimi drugimi Googlovimi
podatki.
Kako lahko nadzorujem piškotke, ki jih uporabljate na tem
spletišču?
Večina spletnih brskalnikov omogoča nadzor piškotkov s pomočjo
nastavitev brskalnika. Vaš brskalnik lahko nastavite tako, da vas bo
obvestil, ko boste prejeli piškotek. Takrat se lahko odločite, ali ga želite
sprejeti ali ne. Vendar pa če ne boste sprejeli določenega piškotka,
določeni elementi tega spletišča ne bodo delovali pravilno ali v celoti.
Googlu lahko preprečite zbiranje in obdelavo vaših podatkov (vključno z
vašim naslovom IP) o uporabi tega spletišča, tako da prenesete in
namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na naslednji
povezavi:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Če ne dovolite nobenih piškotkov z naših spletišč, bo to lahko vplivalo na
nekatere funkcije in vsebine, ki morda ne bodo pravilno delovale.
Da izveste več o piškotkih, vključno s tem, kako ugotoviti, kateri piškotki
so bili naloženi in kako jih izbrisati, obiščite www.allaboutcookies.org.

Spremembe Pravilnika o piškotkih
Pravilnik o piškotkih za naše spletišče lahko posodobimo. Priporočamo
vam, da ponovno preberete ta pravilnik vsakič, ko pridete na naše
spletišče, tako da ste vedno ustrezno informirani o tem, kako in zakaj
uporabljamo piškotke.
Na našem spletišču uporabljamo naslednje piškotke
Nujno potrebni
Potrebni piškotki pomagajo pri uporabnosti spletišča in sicer z
omogočanjem osnovnih funkcij, kot so navigacija po spletišču in dostop
do zaščitenih področij spletišča. Spletišče brez teh piškotkov ne more
pravilno delovati.
Statistični
Statistični piškotki z zbiranjem in poročanjem anonimih informacij
pomagajo lastniku spletišča razumeti, kako obiskovalci komunicirajo s
spletiščem.
Marketinški
Marketinški piškotki se uporabljajo za sledenje obiskovalcev na spletišču.
Namen teh je prikazovati oglase, ki so za posameznega uporabnika
ustrezni in privlačni ter s tem bolj dragoceni za založnike in tretje
oglaševalce.
Seznam uporabljenih piškotkov z njihovimi nameni
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Saving information about
current session

wordpress_logged_in_ WordPress cookie for a logged
in user
_ga

Google analytics cookie.

biogen-conditionsconfirmation

Custom cookie for keeping
track of confirmation of Biogen
conditions (used for posting
user's story)

wp-settings-time- & wp- WordPress also sets a few wpsettingssettings-{time}-[UID] cookies.
The number on the end is your
individual user ID from the
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users database table. This is
used to customize your view of
admin interface, and possibly
also the main site interface.

wordpress_test_cookie Via a unique ID that is used for
semantic content analysis, the
user's navigation on the
website is registered and linked
to offline data from surveys and
similar registrations to display
targeted ads.

