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POLITIKA PIŠKOTKOV  – PODROBNE INFORMACIJE O KATEGORIJAH 

PIŠKOTKOV 

 

1. Nujno potrebni piškotki 

 

IME LASTNIK TRAJANJE OPIS 

ctm CLICKTALE 1 leto 

Piškotek vsebuje informacije za 
prepoznavanje obiskovalca in 
njegovih dejanj v oblaku 
ClickTale Experience Cloud. 

browserData Banka Intesa Sanpaolo d. d. 1 leto 

Piškotek uporablja naša spletna 
stran (javni portal) za interakcijo 
s postopkom pridobitve 
(nakupni portal). 

cookie_status_bar Banka Intesa Sanpaolo d. d. 
nikoli ne 
poteče 

Piškotek uporablja spletno 
mesto za shranjevanje 
informacij o vidnosti vrstice z 
informacijami o stanju 
piškotkov. 

gdpr_cookie_consent Banka Intesa Sanpaolo d. d. 
nikoli ne 
poteče 

Piškotek naše spletno mesto 
uporablja za shranjevanje 
kategorij piškotkov, s katerimi 
se uporabnik strinja. 

JSESSIONID Banka Intesa Sanpaolo d. d. 2 leti 

Piškotek za sejo splošnega 
namena, ki ga uporabljajo 
spletna mesta, zapisana v JSP. 
Uporablja se za vzdrževanje 
seje anonimnega uporabnika s 
strani strežnika. 

bmuid Banka Intesa Sanpaolo d. d. 2 leti 
Ta piškotek uporablja spletno 
bančništvo. 

cdContextId Banka Intesa Sanpaolo d. d. 2 leti 
Ta piškotek uporablja spletno 
bančništvo. 

cdSNum Banka Intesa Sanpaolo d. d. 2 leti 
Ta piškotek uporablja spletno 
bančništvo. 

Product Banka Intesa Sanpaolo d. d. 1 leto 

Piškotek uporablja naša spletna 
stran (javni portal) za 
shranjevanje informacij o 
nakupovalni košarici. Vsebuje 
izdelke, ki jih je uporabnik izbral 
za nakup prek spleta (prek 
nakupnega portala). 
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2. Funkcijski piškotki 

 

IME LASTNIK TRAJANJE OPIS 

fontsizesite Banka Intesa Sanpaolo d. d. 1 leto 

Piškotek se uporablja za 
shranjevanje velikosti pisave 
za zagotavljanje dostopnosti. 

highcontrast Banka Intesa Sanpaolo d. d. 1 leto 

Piškotek se uporablja za 
shranjevanje informacij o visoki 
kontrastnosti za zagotavljanje  
dostopnosti. 

content_adaptive Banka Intesa Sanpaolo d. d. 

različne 
dolžine 
trajanja 

Spletna stran ta piškotek 
uporablja za shranjevanje 
informacij o različici strani za 
prilagoditev prikaza vračajočim 
se uporabnikom. 

 

3. Marketinški in statistični piškotki 

 

IME LASTNIK TRAJANJE OPIS 

__CT_Data CLICKTALE 1 leto 

Piškotek se uporablja za štetje 
števila ogledov strani ali 
obiskov anonimnega 
obiskovalca z namenom, da 
programska oprema ClickTale 
omogoči spremljanje števila 
ogledov strani ali obiskov 
obiskovalca na spletnem 
mestu. 

_CT_RS_ CLICKTALE 1 leto 

Piškotek se uporablja za 
označevanje, ali se uporabnik 
snema in iz katerega razloga 
(naključno, izboljšano, 
spodbujeno, ocena časa 
vrnitve). 
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_ga GOOGLE 2 leti 

Ta piškotek je povezan s 
storitvijo Google Universal 
Analytics, kar je pomembna 
posodobitev Googlove vse 
pogosteje uporabljane 
analitične storitve. Ta piškotek 
se uporablja za razlikovanje 
edinstvenih uporabnikov z 
dodelitvijo naključno ustvarjene 
številke kot identifikatorja 
stranke. Vključena je v vsako 
zahtevo strani na spletnem 
mestu in se uporablja za 
izračun podatkov o 
obiskovalcih, sejah in 
kampanjah za poročila o analizi 
spletnih mest. 

_gid GOOGLE 1 dan 

Piškotek je povezan z Google 
Universal Analytics. Hrani in 
posodablja unikatno vrednost 
za vsako obiskano stran. 

WRUID CLICKTALE 1 leto 

Piškotek je povezan s 
ponudnikom storitev analitike 
ClickTale. Uporablja se za 
anonimno identifikacijo 
obiskovalca spletnega mesta z 
namenom, da programska 
oprema ClickTale omogoči 
sledenje dejanjem obiskovalca 
na naših spletnih straneh. 

CTGAIntegration GOOGLE 
nikoli ne 
poteče 

Piškotek se uporablja za 
integracijo ClickTale in Google 
Analitics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


