
Izjava o varstvu osebnih podatkov 

Splošne določbe 

Zavod dt.Lab se zaveda pomena varstva osebnih podatkov za uporabnike. Izjava o varstvu 

osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru 

spletnega mesta CODING GIANTS SLOVENIJA, ki vključuje vse spletne strani in podstrani 

na spletnem naslovu http://www.codinggiants.si (v nadaljevanju spletno mesto CODING 

GIANTS SLOVENIJA), ki jih upravlja Zavod dt.Lab, ter informacije o obdelavi in varstvu 

na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta CODING GIANTS 

SLOVENIJA. 

 

Kot upravljavec spletnega mesta CODING GIANTS SLOVENIJA si Zavod dt.Lab pridržuje 

pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in 

posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali 

obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta CODING 

GIANTS SLOVENIJA preverite datum zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih 

podatkov. 

 

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov 

Prijava na obrazce na spletnem mestu CODING GIANTS SLOVENIJA 
 

Pri prijavi na dogodke in dejavnosti oziroma povpraševanju po več informacijah o določeni 

tematiki na spletnem mestu CODING GIANTS SLOVENIJA se poleg vaše IP številke 

zbirajo vaši osebni podatki, kontaktni podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec 

namenjen registraciji udeležbe na brezplačnih delavnicah in vpisu v tečaje, ki jih organizira 

Zavod dt.Lab. 

 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec 

osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V 

primeru uporabe spletnega mesta CODING GIANTS SLOVENIJA se za osebno privolitev 

šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja 

podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu podatkov. Upravljavec ne prevzema 

odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih 

podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta CODING GIANTS 

SLOVENIJA ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v 

okviru spletnega mesta CODING GIANTS SLOVENIJA. 

 

Zavod dt.Lab tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za 

namene, za katere jih kot uporabnik spletnih mest CODING GIANTS SLOVENIJA 

posredujete (klasično, elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje, pošiljanje 

informacij, gradiva in vabil na dogodke, ki jih organizira Zavod dt.Lab, prijave za vpis, 

interne statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil). 

 

Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se pisno ne odjavite od storitve 

obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta CODING GIANTS SLOVENIJA ali na e-naslov 

info@codinggiants.si. 
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Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov in 

informacij 

Kot uporabnik spletnih mest CODING GIANTS SLOVENIJA lahko kadarkoli (z odjavo na 

spletnem mestu CODING GIANTS SLOVENIJA ali neposredno na e-naslov 

info@codinggiants.si pisno zahtevate, da Zavod dt.Lab trajno ali začasno, deloma ali v celoti 

preneha obdelovati vaše osebne podatke. Zavod dt.Lab se zavezuje, da bo najkasneje v 

petnajstih dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne 

podatke uporabnika. 

 

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnih mest 

CODING GIANTS SLOVENIJA, ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, 

dodatne informacije) pošljite na e-naslov info@codinggiants.si. Na vaša vprašanja bo 

odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov. 

 

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam 

Zavod dt.Lab se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu 

CODING GIANTS SLOVENIJA, brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala 

tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih. 

 

Vašo zasebnost varujemo 

Zavod dt.Lab se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, 

zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varovala in zaščitila pred izgubo, 

spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebni podatki uporabnikov, 

ki se zbirajo prek spletnih mest CODING GIANTS SLOVENIJA bodo varovani v skladu z 

veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, 

Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.) in s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov. 

 

Kot upravljavec spletnih mest CODING GIANTS SLOVENIJA, si Zavod dt.Lab pridržuje 

pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov objavljeno na spletni strani 

CODING GIANTS SLOVENIJA dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in 

zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Vse spremembe bodo 

objavljene na spletnem mestu www.codinggiants.si/varstvo-osebnih-podatkov.pdf 

 

Piškotki 

Na spletnih mestih CODING GIANTS SLOVENIJA uporabljamo piškotke za pravilno 

delovanje storitev in boljšo uporabnikovo izkušnjo. Zavod dt.Lab spoštuje vašo zasebnost in 

se obvezuje, da bo podatke uporabnikov varovala v skladu z veljavno zakonodajo. Kot 

uporabnik spletnih mest CODING GIANTS SLOVENIJA lahko piškotke kadarkoli sprejmete 

ali jih zavrnete. Če ne želite sprejemati piškotkov, nastavite svoj brskalnik tako, da izbriše vse 

piškotke s trdega diska računalnika, jih blokira ali vas opozori, preden se piškotek shrani na 

disk. 

 

Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vaš računalnik, z namenom izboljšanja 

uporabniške izkušnje. 

 

Piškotki niso škodljivi in so vedno časovno omejeni. 
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Kako upravljati in onemogočiti piškotke na osebnem računalniku: 

 

Shranjevanje piškotkov je pod vašim popolnim nadzorom, saj lahko v brskalniku, ki ga 

uporabljate, hranjenje piškotkov omejite ali onemogočite. Za informacije o nastavitvah za 

piškotke izberite spletni brskalnik, naveden v nadaljevanju:  

 

Chrome  
Firefox 
Internet Explorer 11 in novejše različice  

Opera (stran v angleškem jeziku) 

Safari (stran v angleškem jeziku) 
 

Če piškotke izključite, so lahko nekatere možnosti spletne strani onemogočene. 

 

Seznam piškotkov, ki jih uporablja ta stran: 

 
 Potrebni piškotki 

Ime piškotka Opis Storitev Doba hranjenja 

_hjFirstSeen Piškotek je namenjen sledenju 
uporabniških sej. Ne vsebuje 
nobenih identifikacijskih 
podatkov uporabnika. 

Hotjar 30 minut 

hjAbsoluteSessionInProgress Piškotek je namenjen sledenju 
uporabniških sej. Ne vsebuje 
nobenih identifikacijskih 
podatkov uporabnika. 

Hotjar 30 minut 

_hjIncludedInSessionSample Piškotek je namenjen 
identifikaciji vključenosti 
obiskovalca v vzorčenje 
podatkov, ki ga določa omejitev 
dnevne seje spletnega mesta. 

Hotjar 2 minuti 

_hjIncludedInPageviewSample Piškotek je namenjen 
identifikaciji vključenosti 
obiskovalca v vzorčenje 
podatkov, ki ga določa omejitev 
dnevne seje spletnega mesta. 

Hotjar 2 minuti 

 
     Piškotki spremljanja statitstike ogledov strani 

Ime piškotka Opis Storitev Doba hranjenja 

_ga Piškotek je povezana s storitvijo 
Google Universal Analytics, ki je in 
se uporablja za razlikovanje 
enkratnih uporabnikov z dodelitvijo 
naključno ustvarjene številke kot 
identifikatorja uporabnika. Vključen 
je v vsako zahtevo strani na 
spletnem mestu in se uporablja za 
izračun podatkov o obiskovalcih, 
sejah in oglaševalskih akcijah za 
analitična poročila spletnih mest. 

Google 
Analytics 

30 minut 

_gid Ta piškotek je del storitve Google 
Analytics. Shranjuje in posodablja 
unikatno vrednost za vsako obiskano 
stran ter se uporablja za štetje in 
sledenje ogledov strani 

Google 
Analytics 

30 minut 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sl-sl&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/sl/kb/Kako%20aktivirate%20in%20deaktivirate%20pi%C5%A1kote
https://support.microsoft.com/sl-si/windows/brisanje-in-upravljanje-pi%C5%A1kotkov-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
http://support.apple.com/kb/PH11913


       Piškotki za ciljanje 

Ime piškotka Opis Storitev Doba hranjenja 

_gcl_au Piškotek je del storitve Google 
AdSense za preverjanje 
učinkovitosti oglaševanja na 
spletnih mestih. 

Google 
AsSense 

3 mesece 

IDE 
 

Ta piškotek je del storitve Google 
Doubleclick in je nosilec informacij 
o uporabnikovem načinu uporabe 
spletnega mesta in odzivov na  
oglase, ki jih je končni uporabnik 
morda videl, preden je obiskal 
spletno stran. 

DoubleClick 1 leto 

test_cookie Ta piškotek je del storitve Google 
DoubleClick, in ugotavlja, ali 
brskalnik obiskovalca spletnega 
mesta podpira piškotke. 

DoubleCLick 15 minut 

_fbp Ta piškotek je del Google analitike 
in se uporablja za omejevanje 
zahtev (throttle request rate). 
 

Google 
Analytics 

1 minuta 

 
     Piškotki vpisne forme 

Ime piškotka Opis Storitev Doba hranjenja 

[abcdef0123456789]{32} 
 

Piškotek je del rešitve vpisne forme na 
tečaje Codin Giants  

Vpis V času trajanja 

seje 

_hjSession_2773284 Piškotek je del rešitve vpisne forme na 
tečaje Codin Giants 

Vpis 30 minut 

_hjSessionUser_2773284 Piškotek je del rešitve vpisne forme na 
tečaje Codin Giants 

Vpis  1 leto 

_giganciprf_state Piškotek je del rešitve vpisne forme na 
tečaje Codin Giants 

Vpis 14 dni 

 
 

Pravno obvestilo za spletne strani  

Imetnik avtorskih pravic vseh besedil, fotografij, filmov in oblikovalskih rešitev, ki so na kakršenkoli 

način vključeni v spletno mesto http://www.codinggiants.si, je lastnik spletnega mesta ali pa so zanje 

od avtorjev pridobljene ustrezne pravice za njihovo uporabo. Vse pravice so pridržane. Uporabnik 

spletne strani lahko vsebine na www.codinggiants.si uporablja izključno za svojo osebno, 

nekomercialno rabo. Kopiranje, reproduciranje in distribuiranje vsebin spletnega mesta v komercialne 

namene je prepovedano. 
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