
Obisk spletne strani knjižnice in piškotki 

Naša spletna stran uporablja piškotke. Podlaga za obvestilo je Zakon o elektronskih komunikacijah 
(Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), ki določa pravila 
glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, 
shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika. 

 

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki je pomembna za delovanje spletnih strani in se ob obisku 
spletne strani, po predhodnem soglasju, prenese na uporabnikov računalnik. Običajno vsebuje: 

• ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek; 

• življenjsko dobo piškotka; 

• vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število. 

 

Piškotek torej običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta 
obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o 
naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov 
namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. 
Zato ločimo različne vrste piškotkov. 

Osrednja knjižnica Celje, kot upravljavec spletne strani https://www.knjiznica-celje.si, za lastne 
namene, preden bo piškotek naložen na uporabnikovo opremo, le tega obvešča o tem: 

• da je edini upravljavec spletne strani in vsebin na njej Osrednja knjižnica Celje, Mestni trg 1a, 
3000 Celje, ki ga zastopa odgovorna oseba dr. Andreja Videc; 

• da upravljavec uporablja naslednje piškotke: 
 

Ime piškotka   Namen Čas trajanja  Lastnik  

 id seje 
trenutno število obiskovalcev 
na strani, prijava v administracijo 
spletne strani  

 do zaprtja brskalnika  Osrednja knjižnica Celje 

 _ga razlikovanje med uporabniki  2 leti  Google Analytics 

 _gid razlikovanje med uporabniki  24 ur  Google Analytics 

 _gat hitrost zahtev uporabnika  1 minuta  Google Analytics 

 
Podatkov, ki jih zbiramo s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam. Če ne 
želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotne, izberite možnost nestrinjanja oziroma nas 
kontaktirajte za pomoč. 

Drugi piškotki 

Na spletni strani uporabljamo vtičnike za socialna omrežja. 

 

Privolitev ali odklonitev na www.knjiznica-celje.si 

Ob privolitvi ali odklonitvi se ustvari piškotek piskotkiOmogoceni (0- odklonitev, 1 – privolitev), ki 

velja 1 leto. Nastavitev lahko kadarkoli spremenite. 

Soglasje oziroma privolitev posameznika 

Na osnovi obdelovanja podatkov ne bomo izvajali avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Zavezujemo 

se, da bomo uporabljali izključno osebne podatke, za katere ste podali izrecno, prostovoljno, 

nedvoumno in pritrdilno soglasje oziroma privolitev. Za osebne podatke otrok, mlajših od petnajst (15) 

let, je potrebna privolitev osebe, ki ji je dodeljeno skrbništvo nad otrokom. 

 

Posameznik je pred podajanjem soglasja vedno jasno in nedvoumno obveščen o tem, da lahko dano 

soglasje kadarkoli prekliče na enak način, kot je bilo soglasje dano, pri čemer preklic soglasja ne vpliva 

http://www.knjiznica-celje.si/


na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi danega soglasja izvajala do preklica. 

 

PRAVNO OBVESTILO IN ZAHTEVKI 

V Osrednji knjižnici Celje se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato zagotavljamo, 

da vse osebne podatke vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 

podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: 

Splošna uredba o varstvu podatkov) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo s spremembami). 

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki 

Splošna uredba o varstvu podatkov varuje osebne podatke vsakega posameznika (fizične osebe), pri 

čemer je osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. 

Posameznik je upravičen do potrditve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu 

tako, do dostopa do osebnih podatkov ter jasne in razumljive seznanitve z namenom zbiranja ter 

načinom obdelave osebnih podatkov, kot tudi pomenom in predvidenimi posledice take obdelave zanj. 

Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, želimo v Osrednji knjižnici Celje zagotavljati vse 

pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Pravica do popravka je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da 

upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, 

na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve 

nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. 

Pravica do izbrisa je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da 

upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima 

obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih 

razlogov: 

• osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; 

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere 
poteka obdelava; 

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo 
pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; 

• osebni podatki so bili obdelani nezakonito; 

• osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali 
pravom Republike Slovenije; 

• osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe. 

 

Pravica do omejitve obdelave je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, 

da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov: 

• posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za 

obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov; 

• je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje 



izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe; 

• upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, 

na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo 

pravnih zahtevkov; 

• je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler 

se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega 

se nanašajo osebni podatki. 

• Osrednja knjižnica Celje bo vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočila 

vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Poleg tega se zavezujemo, da 

bomo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočili uresničevanje pravice 

do prenosljivosti podatkov, na način, da bo prejel osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je 

posedoval, v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke 

posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem ovirali, kadar obdelava temelji na privolitvi 

ali pogodbi, oziroma kadar se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Posameznik ima pravico do 

ene brezplačne kopije osebnih podatkov oziroma do izpisa v elektronski obliki. 

• Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na 

katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih 

podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je 

povezano s takim neposrednim trženjem. 

V Osrednji knjižnici Celje se zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot 

posamezniku pomagamo pri uveljavljanju vaših pravic, zato smo z namenom uresničevanja pravic 

posameznikov pripravili naslednje obrazce zahtevkov, ki jih lahko kot posameznik uporabite: 

1. Zahtevek za dostop do osebnih podatkov, 

2. Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov, 

3. Zahtevek za posredovanje osebnih podatkov. 

Obrazce zahtevkov za uveljavljanje vaših pravic, lahko brezplačno pridobite na naši spletni strani 

https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/cenik-in-pravila/varstvo-osebnih-podatkov oziroma pri 

izposojnem pultu. 

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika 

S tem pravnim obvestilom želimo seznaniti posameznike, da lahko zgoraj navedene zahtevke, ki se 

tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki, naslovijo na nas preko elektronske 

pošte varstvo.podatkov@knjiznica-celje.si oziroma jih dostavijo osebno do izposojnega pulta na sedež 

Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje. 

Posameznik je seznanjen, da lahko Osrednja knjižnica Celje za potrebe zanesljive identifikacije v 

primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, izvedbeni 

postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more 

zanesljivo identificirati. 

Posameznik je seznanjen, da mora Osrednja knjižnica Celje, kot upravljavec, na zahtevo posameznika, s 

katero uveljavlja pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega 

odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahtevka. 

https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/cenik-in-pravila/varstvo-osebnih-podatkov


Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji 

zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali 

na podoben način nanj znatno vpliva. 

Posameznik ima pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, 

da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov. 

 

 


