Izjava o varstvu osebnih podatkov za spletno stran Dobreknjige.si
Izjava o varstvu osebnih podatkov za spletno stran Dobreknjige.si pojasnjuje:
‐ katere informacije o uporabnikih portala zbiramo (ko uporabljate spletno stran
www.dobreknjige.si oziroma ko uporabljate portal kot registriran uporabnik);
‐ zakaj jih zbiramo in kako bodo uporabljeni;
‐ kako prekličete registracijo na portalu.
Spletni portal na internetni povezavi www.dobreknjige.si upravljata Osrednja knjižnica
Srečka Vilharja Koper in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica. Gostovanje in
vzdrževanje portala zagotavlja podjetje Qualitas d.o.o.
KATERE INFORMACIJE ZBIRAMO, ZAKAJ IN KAKO JIH UPORABLJAMO?
Ob registraciji na portal zbiramo elektronske naslove. Na portal se registrirate z vašim e‐
naslovom, določite uporabniško ime in geslo. Registriranim uporabnikom zagotavljamo
dostop do možnosti, ki jih neregistrirani uporabniki nimajo. Možnosti oziroma privilegiji so
odvisni od statusa, ki ga imate, omogočajo pa:
 komentiranje,
 ocenjevanje knjig v obliki zvezdic,
 urejanje knjižne police (Želim prebrati, Dodaj med prebrano),
 vnašanje bibliografskih zapisov,
 dostop do statističnih prikazov uporabe portala,
 vnos kritike,
 administracijo zapisov in urejanje privilegijev vnašalca knjižničnega območja,
 administracijo privilegijev, novic ter vseh seznamov in vnosov.
Registrirani uporabniki lahko kadarkoli spremenite svoje geslo ter urejate zavihek Moje
knjige (Želim prebrati, Prebrane knjige).
Kadar obiščete spletno stran www.dobreknjige.si, ali ko se prijavite, se avtomatsko zbirajo
določene informacije, kot npr.: besede, ki ste jih zapisali v iskalnik, IP naslov, vrsta brskalnika,
število klikov, število ogledov strani, število sej … Te informacije uporabljamo pri izdelavi
statističnih pregledov uporabe portala in posledično za načrtovanje nadaljnjega razvoja
portala.
Komentarji, ki jih zapišete na portalu, so javni. Portal Dobreknjige.si ima pravico spremljati
komentarje in umakniti nespoštljive, žaljive komentarje, tiste, ki namenoma »smetijo«
portal, ter komentarje, ki so na predlog uporabnikov in nadalje po presoji upravljalk portala
na kakršenkoli način neprimerni.
Vaših podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, če bi to od nas
zahtevale pravne oblasti. Vašega e‐naslova ne bomo uporabljali za pošiljanje promocijske e‐
pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala. Če nas kontaktirate preko e‐pošte
na naslov dobreknjige.si@kp.sik.si, lahko hranimo vaš e‐naslov, vsebino sporočila in celotno
korespondeco v našem arhivu.

KAKO PREKLIČETE RAGISTRACIJO NA PORTALU? Registrirani uporabniki lahko kadarkoli
prekličete svojo registracijo, in sicer tako, da nas kontaktirate na naslov:
dobreknjige.si@kp.sik.si.
Povezave na druge spletne strani: Spletna stran vsebuje povezave do drugih strani, vendar
portal Dobreknjige.si ni odgovoren za določila o zasebnosti drugih spletnih strani. Naša
določila o zasebnosti se tičejo le osebnih podatkov, ki smo jih zbrali na naši spletni strani.
Informacija o piškotkih: Naše spletno mesto lahko v brskalnik vašega računalnika odloži tako
imenovani »piškotek«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki nam dajejo podatke o tem,
kolikokrat posameznik obišče našo stran in kaj ga zanima v teh obiskih. Piškotki sami ne
vsebujejo nobenih podatkov, ki bi omogočali identifikacijo posameznika, če pa nam te
podatke posredujete sami, na primer z registracijo, se ti lahko povežejo s podatki, ki so
shranjeni v piškotku. Vedno imate možnost, da piškotke sprejmete ali zavrnete. Večina
spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke, kar lahko spremenite v nastavitvah tako,
da računalnik piškotke zavrne ali pa da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani.
Vsi, ki imajo dostop do podatkov o uporabnikih, so dolžni upoštevati ta določila o zasebnosti.
Kontakt: dobreknjige.si@kp.sik.si
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