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BAT GLOBAL CAREER STRAN 
POLITIKA PIŠKOTKOV 

Ta politika piškotkov opisuje piškotke, ki se lahko nastavijo ob obisku naše spletne strani in namene, 

za katere uporabljamo te piškotke ter vse osebne podatke zbrane z njihovo uporabo. 
 
1 NAŠA UPORABA PIŠKOTKOV 
 
1.1 Dobrodošli na spletno stran BAT Global Career (Website – spletna stran), ki je v lasti in pod 
vodstvom British-American Tobacco (Holdings) Limited, družbe s sedežem v Angliji in Walesu, s 
številko podjetja 00262254, z registrirano pisarno v Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 
2PG, Združeno kraljestvo (v tej politiki je družba označena kot mi, nas ali naš). 
 
1.2 Ta politika piškotkov opisuje samodejno nastavljene piškotke in druge, ki jih lahko izberete, ko 
obiščete našo Spletno stran, in namene, za katere jih uporabljamo. 
 
1.3 Naša spletna stran uporablja piškotke, da vas razlikuje od drugih uporabnikov. To nam pomaga, 
da vam omogočimo dobro izkušnjo med brskanjem po naši spletni strani in nam omogoča tudi 
izboljšanje naše spletne strani. 
 
1.4 Nekateri piškotki delujejo tako, da zbirajo in shranjujejo nekatere oblike osebnih podatkov o vas, 
zato ta pravilnik opisuje tudi osebne podatke, ki jih obdelujemo ali drugim omogočamo dostop do njih, 
ko uporabljajo piškotke. 
 
 

1.5 Za nadaljnje informacije o tem, kako uporabljamo osebne podatke, ki jih zbiramo o vas (vključno s 

podatki, zbranimi z uporabo piškotkov), si oglejte naše Obvestilo o zasebnosti - privacy-

notice_slovenian.pdf (talentbrew.com). 
 
1.6 Ta politika piškotkov je bila nazadnje posodobljena na datum, določen na koncu te politike. 
 
 
2 KAJ SO PIŠKOTKI? 
 
2.1 Piškotek je majhna podatkovna datoteka, ki je nameščena v vaši napravi, da vas spletna stran 
lahko prepozna kot edinstvenega uporabnika, ko uporabljate spletno stran, bodisi za čas vašega 
obiska (z uporabo sejnih piškotkov) bodisi za ponavljajoče se obiske (trajni piškotek). Druge 
podobne datoteke, kot so slikovne pike in spletni svetilniki, delujejo na enak način in besedo 
"piškotek" v tej politiki piškotkov uporabljamo za sklicevanje na vse tehnologije, ki zbirajo informacije 
na ta način. Piškotki se lahko uporabijo tudi v e-poštnih sporočilih, ki jih prejmete, da lažje razumete 
stopnjo sodelovanja z njimi. 
 
2.2 Piškotki so lahko "lastni piškotki" (ki jo nastavimo mi) ali "piškotki tretjih oseb" (ki jih v vašo 
napravo namesti drugo spletno mesto, ko uporabljate našo spletno stran). 
 
2.3 Piškotki so običajna tehnologija za zapomnitev določenih informacij o obiskovalcu spletne strani. 
Velika večina spletnih strani trenutno uporablja piškotke in se le-ti pogosto uporabljajo za široko 
paleto nalog. Naslednje vrste piškotkov uporabljamo za naslednje namene: 
 
2.3.1 Piškotki brskalnika. Piškotke, nastavljene preko vašega spletnega brskalnika, uporabljamo za 
naslednje namene: 

• Nujni piškotki spletne strani. Ti piškotki so potrebni za delovanje naše spletne strani in jih v 

naših sistemih ni mogoče izklopiti. Vključujejo na primer piškotek, ki je nastavljen iz 

varnostnih razlogov ali za zapomnitev vaših nastavitev glede soglasja. Običajno so 

nastavljeni le kot odgovor na vaša dejanja, ki pomenijo zahtevo za storitve, na primer 

nastavitev vaše preference zasebnosti. Lahko nastavite, da vaš brskalnik blokira ali vas 

opozori na te piškotke, vendar nekateri deli naše spletne strani prenehajo delati..  
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• Funkcionalni piškotki. Ti piškotki omogočajo, da naša spletna stran nudi izboljšano 

funkcionalnost in prilagojene funkcije. Nastavimo jih lahko mi ali tretji ponudniki, katerih 

storitve smo dodali na naše strani. Če teh piškotkov ne dovolite, nekatere ali vse te storitve 

morda ne bodo delovale pravilno. 

 

 

• Piškotki zmogljivosti / analitični piškotki. Ti piškotki nam omogočajo štetje obiskov in virov 

prometa, da lahko merimo in izboljšujemo delovanje naše spletne strani. Pomagajo nam vedeti, 

katere strani so najbolj in najmanj priljubljene, ter videti, kako se obiskovalci premikajo po naši 

spletni strani. Vse informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, se po zbiranju združijo. Če teh piškotkov 

ne dovolite, ne bomo mogli meriti prometa na naši spletni strani in ne bomo mogli spremljati 

njenega delovanja. 

 

• Ciljni / oglaševalski piškotki - Te piškotke lahko preko naše spletne strani nastavijo naši 

oglaševalski partnerji. Ti partnerji jih lahko uporabijo za oblikovanje profila vaših interesov in 

prikazovanje ustreznih oglasov na drugih spletnih straneh. Osebnih podatkov o vas ne 

shranjujejo neposredno, temveč temeljijo na enolični identifikaciji brskalnika in internetne 

naprave. Če teh piškotkov ne dovolite, boste prejemali manj ustrezne oglase. 

 

 

2.2.3 Podatki o napravi. Podatke v zvezi z vašo napravo pridobimo, kot je opisano v našem 

Obvestilu o zasebnosti - privacy-notice_slovenian.pdf (talentbrew.com), za namene, določene v 

razdelku Kako uporabljamo vaše podatke in naša pravna podlaga v tem obvestilu. 
 
 
3 SOGLASJE ZA UPORABO PIŠKOTKOV IN OSEBNI PODATKI, KI JIH ZBIRAJO 
 
3.1 Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so nujno potrebni za delovanje naše spletne strani. Na 
primer, ko prvič obiščete našo spletno stran, vam predstavimo obvestilo in orodje za piškotkih 
(Orodje za piškotke), ki zahteva vaše soglasje za nebistvene piškotke. Za skladnost z zakoni 
moramo uporabiti piškotek, da si zapomnimo vaše nastavitve piškotkov (podrobnosti o tem piškotku si 
lahko ogledate v spodnji tabeli). 
 
3.2 Ko prvič obiščete našo spletno stran, na vaši napravi samodejno nastavimo bistvene piškotke, ki 
so nujno potrebni za delovanje naše spletne strani. V zvezi z vsemi drugimi vrstami piškotkov, ki jih 
želimo uporabljati, boste povabljeni, da se strinjate z njihovo uporabo z našim orodjem za piškotke. 
Če z orodjem za piškotke ne boste dali soglasja, teh piškotkov ne bomo nastavili na vaši napravi. 
 
3.3 Če ne boste dali soglasja, bo naša spletna stran še vedno delovala, nekatere izboljšane in 
personalizirane funkcije pa morda ne. 
 
3.4 Če daste soglasje v zvezi s piškotki, boste dali tudi privolitev za nas in ustrezne tretje osebe, ki te 
piškotke uporabljajo za uporabo vaših osebnih podatkov na načine, določene v našem Obvestilu o 
zasebnosti. Ustrezne piškotke bomo nastavili ali prebrali le za trajanja, ki je navedeno v spodnji tabeli. 
Svoje soglasje lahko kadar koli umaknete z uporabo piškotkov, da izključite / onemogočite ustrezne 
piškotke. Datoteke piškotkov lahko ostanejo v vaši napravi, potem ko jih onemogočite. Oglejte si 
razdelek Kako nadzorovati in izbrisati piškotke tega pravilnika ali preverite strani s pomočjo 
brskalnika, če želite izvedeti, kako te datoteke izbrisati iz naprave. 
 
3.5 Če umaknete soglasje za uporabo nebistvenih piškotkov, bo tudi preklicano soglasje, ki ste nam 
ga dali za uporabo kakršnih koli osebnih podatkov, ki jih zberemo s temi piškotki. Za dodatne 
podrobnosti si oglejte naše Obvestilo o zasebnosti. 
 
4 PIŠKOTKI, KI JIH UPORABLJAMO NA NAŠI SPLETNI STRANI 
 
4.1 Spodnja tabela prikazuje lastne piškotke in piškotke tretjih oseb, ki so nastavljeni in prebrani v 
vaši napravi. Pravni razlog (znan tudi kot "zakonita podlaga") za uporabo osebnih podatkov, zbranih s 
pomočjo piškotkov, je prav tako naveden v tabeli. Če želite izvedeti več o zakonitih podlagah, na 
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katere se zanašamo pri uporabi vaših osebnih podatkov, si oglejte naše Obvestilo o zasebnosti - 

privacy-notice_slovenian.pdf (talentbrew.com). 
 
4.2 Nekatere piškotke tretjih oseb nastavijo tretje osebe, ki nam nudijo storitve in delujejo v našem 

imenu in po naših navodilih. Naše obvestilo o zasebnosti - privacy-notice_slovenian.pdf 

(talentbrew.com) velja za osebne podatke, zbrane s pomočjo teh piškotkov. 

 
Druge tretje osebe so podjetja, ki osebne podatke uporabljajo za lastne poslovne namene in so za 
namene zakonodaje o varstvu podatkov same po sebi "upravljavci". Medtem ko v spodnji tabeli 
ponujamo povzetek piškotkov tretjih oseb za ta podjetja, bi vi morali tudi na povezavah v tej tabeli 
preveriti ustrezen pravilnik zasebnosti tretjih oseb za več informacij o tem, kako se uporabljajo ti 
piškotki in osebni podatki, ki jih zbirajo. 
 

Ime Trajanje Lastni piškotek/Piškotek tretjih 
oseb in Namen  

Kategorija Zakonita podlaga za 
osebne podatke zbrane 

s piškotki 

ASP.NET_Session 
 

Seja Piškotek tretjih oseb 
Radancy (Cookie Tool ponudnik 
storitev piškotkov) 
 
Uporablja ga Microsoft.Net 
Framework, da vam dostavi spletne 
strani. 
 

Nujno 
potreben 
piškotek 
 

Pravna obveznost 

CookieConsent  
 

30 dni Lastni piškotek 
 
Shranite svoje izbire/nastavitve 
piškotkov  

Nujno 
potreben 
piškotek 

Pravna obveznost 

CookieBehavior 1 dan Lastni piškotek Nujno 
potreben 
piškotek 

Uporablja se za določanje 
vrste mehanizma za 
odobritev piškotkov glede 
na vašo lokacijo. 

PersonalizationCookie 30 dni Lastni piškotek 
 
Uporablja se za prikaz ustrezne 
vsebine na spletni strani na podlagi 
uporabnikove zadnje interakcije. 
 

Funkcionalen 
piškotek 
 

Soglasje 

savedViewJobs 30 dni 
 

Lastni piškotek 
 
Uporablja se na modulih Nedavno 
pregledanih poslov za pomoč pri 
prikazu povezav do poslov, ki ste 
jih morda shranili.  
 

Funkcionalen 
piškotek 
 

Soglasje 

searchFormCookie 30 dni Lastni piškotek 
 
Uporablja se za shranjevanje 
uporabnikove zadnje lokacije, ki jo 
je izbral za iskanje. 
 

Funkcionalen 
piškotek 
 

Soglasje 

SearchVisitorid 1 leto 
 

Lastni piškotek 
 
Uporablja se tako, da vas naš 
sistem prepozna in lahko prikaže 
vse interakcije, ki ste jih imeli z 
našo spletno stranjo. 
 

Analitični 
piškotek 

Soglasje 
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5 GOOGLE ANALYTICS 
 
5.1 Naša spletna stran uporablja Google Analytics, storitev spletne analitike, ki jo ponuja Google. 
Google Analytics s pomočjo piškotkov analizira uporabo naše spletne strani s strani vas in drugih 
obiskovalcev. Informacije, ki jih piškotek ustvari o uporabi naše spletne strani, se običajno prenesejo 
na Googlov strežnik v ZDA, kjer so shranjene. Za nadaljnje informacije o osebnih podatkih, 

prenesenih v tujino, si oglejte naše Obvestilo o zasebnosti - privacy-notice_slovenian.pdf 

(talentbrew.com). 
 
5.2 Za Google Analytics smo aktivirali anonimizacijo naslova internetnega protokola (IP), tako da se 
vaš IP naslov pred prenosom Googlu skrajša, če se nahajate v Združenem kraljestvu ali Evropskem 
gospodarskem prostoru. Le izjemoma bo celoten naslov IP prenesen na Googlov strežnik v ZDA in 
tam skrajšan. Google bo te podatke v našem imenu uporabil za oceno uporabe naše spletne strani s 
strani vas in drugih uporabnikov, za sestavljanje poročil o dejavnostih na naši spletni strani in za 
nadaljnje namene, povezane z uporabo naše spletne strani za zagotavljanje storitev. 
 
5.3 Naslov IP, ki ga vaš brskalnik predloži storitvi Google Analytics, ne bo združen z drugimi 
Googlovimi podatki. Podrobnosti o osebnih podatkih, ki jih zbiramo od vas s storitvijo Google 

Analytics, najdete v našem obvestilu o zasebnosti - privacy-notice_slovenian.pdf 

(talentbrew.com). 
 
 

sp 2 leti 
 

Lastni piškotek 
 
Uporablja se za ponovno trženje, 
optimizacijo, dodeljevanje in 
napotitev za programsko 
oglaševanje delovnih mest. 
 

Ciljni 
piškotek 

Soglasje 

_ga 
 

2 leti Piškotek tretjih oseb 
Google (Analytics service provider) 
 
Ti piškotki se uporabljajo za 
zbiranje informacij o tem, kako 
obiskovalci naše spletne strani 
uporabljajo našo spletno stran, kar 
nam lahko pomaga izboljšati jo. 
Vrste informacij vključujejo število 
obiskovalcev naše spletne strani, 
od koder so obiskovalci prišli do 
našega spletnega mesta in strani, 
ki so si jih ogledali na naši spletni 
strani. 
 
Za več informacij glejte spodnji 
razdelek Google Analytics. 
 

Piškotek 
zmogljivosti / 
analitični 
piškotek 
 

Soglasje 

Qualtrics Survey 1 mesec Piškotek tretjih oseb 
Ti piškotki se uporabljajo za 
zapomnitev, kdaj ste poslali 
povratne informacije preko ankete 
Qualtrics, in preprečujejo, da bi 
znova pošiljali povratne informacije, 
če v enem letu ponovno obiščete 
spletno stran Talent Brew. 
 
Za več informacij glejte spodnji 
razdelek o vdelani vsebini. 
 

Funkcionalen 
piškotek 
 

Soglasje 
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6 VDELANA VSEBINA 
 
6.1 V našo spletno stran Talent Brew lahko vdelamo vsebine tretjih ponudnikov. 
 
6.2 Za več informacij glejte naslednja obvestila o zasebnosti: 
 
 6.2.1 Qualtrics – https://www.qualtrics.com/privacy-statement/ 
 
 6.2.2 Social Wall - https://walls.io/privacy 
 
 
7 KAKO NADZOROVATI IN IZBRISATI PIŠKOTKE 
 
7.1 Nastavitve piškotkov lahko kadar koli spremenite tako, da z brskalnika izbrišete piškotke in 
osvežite katero koli stran na naši spletni strani ali z orodjem za piškotke. 
 
7.2 Morda boste želeli obiskati http://www.allaboutcookies.org/, ki vsebuje izčrpne informacije o tem, 
kako to narediti v najrazličnejših brskalnikih. Našli boste tudi podrobnosti o brisanju piškotkov iz 
naprave in tudi splošnejše informacije o piškotkih. Upoštevajte, da ker te spletne strani niso v naši 
lasti ali mi ne upravljamo z njimi, nismo odgovorni za nobeno vsebino na njih. 
 
7.3 V zvezi s piškotki Google Analytics lahko uporabite tudi posebno Googlovo orodje za izključitev na 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
8 SPREMEMBE 
 
To politiko piškotkov lahko kadar koli spremenimo tako, da na naši spletni strani objavimo kopijo 
revidirane politike. Vse spremembe bodo začele veljati 7 dni po datumu, ko bomo spremenjene 
pogoje objavili na naši spletni strani, kar koli je prej. 
 
9 KONTAKTIRAJTE NAS 
 
Če imate kakršna koli vprašanja ali skrbi glede piškotkov ali vaše zasebnosti pri uporabi naše spletne 
strani, uporabite naše kontaktne podatke v razdelku Kako stopiti v stik z nami v našem obvestilu o 
zasebnosti. 
 
Nazadnje posodobljeno:  13 april 2021 
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