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PRAVILNIK O PIŠKOTKIH 
 

Ta pravilnik o piškotkih velja za spletne strani, ki so naštete na koncu ter jih upravlja in nadzira 
podjetje AGCO Corporation (»AGCO«). 
 
Kaj so piškotki? 
 
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se med obiskom določene spletne strani shranijo na vaš 
računalnik. Njihova naloga je, da omogočijo delovanje spletnih strani, beležijo vaše podatke o 
brskanju po spletni strani, shranijo vaše podatke za prijavo itd. 
 
Obstajajo različne vrste piškotkov, in sicer glede na njihov izvor nastanka, funkcijo in obstojnost. 
Najpomembnejše lastnosti piškotkov so med drugim:  
 

 Lastne piškotke določi spletna stran, ki jo obiskujete, druge povezane spletne strani pa 
določijo piškotke tretjih oseb. Upoštevajte, da zbiranja in uporabe podatkov s strani tretjih 
oseb ne moremo nadzirati.  Piškotke tretjih oseb uporabljamo npr. za namene socialnega 
poslušanja (to pomeni, da lahko sprejemamo informacije ponudnikov storitev tretjih oseb, ki 
jih uporabljate, če so te informacije relevantne za nas). Uporabo teh piškotkov lahko 
nadzirate, kot je opisano v nadaljevanju. 

 

 Nujno potrebni piškotki so ključnega pomena za brezhibno delovanje spletne strani 
(omogočajo npr. premikanje po spletni strani in uporabo njenih funkcij). 

 

 Izvedbeni piškotki zbirajo informacije o uporabi spletne strani, kot je npr. število obiskov, čas 
obiska spletne strani ter sporočila o napakah. 

 

 Funkcionalni piškotki izboljšajo uporabnost spletne strani, tako da se npr. shranijo vaše 
izbrane nastavitve (npr. jezika, regije, podatkov za prijavo itd.). 

 

 Ciljni/oglaševalni piškotki omogočajo prikaz prilagojenih oglaševalskih vsebin na spletni 
strani. 

 

 Sejni piškotki so začasni piškotki, ki se shranijo samo med določeno sejo brskalnika in se 
nato izbrišejo, trajni ali shranjeni piškotki pa ostanejo shranjeni v vaši napravi, dokler jih 
ročne ne izbrišete sami oz. jih glede na trajanje seje, kot je določeno za trajne piškotke, 
izbriše vaš brskalnik. 

 
Več informacij o delovanju piškotkov najdete na www.allaboutcookies.org. Upoštevajte, da podjetje 
AGCO ne prevzema odgovornosti za aktivnosti na spletnih straneh tretjih oseb. 
 
Zakaj uporabljamo piškotke? 
 
Piškotke uporabljamo zato, da lahko: 

 izboljšamo uporabo in delovanje naših spletnih strani; 

 prilagodimo prikaze na naših spletnih straneh vašim potrebam in željam; 

 obdelamo vaša naročila; in 

 analiziramo uporabo naših spletnih strani ter zbiramo anonimne in celovite statistične 
podatke. 

 
Pridobljenih podatkov ne uporabimo za ustvarjanje uporabniških profilov. 

http://www.allaboutcookies.org/
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Katere vrste piškotkov uporabljamo? 
 
Seznam piškotkov, ki so uporabljeni na spletnih straneh podjetja AGCO, najdete v Prilogi 1 tega 
Pravilnika o piškotkih. 
 
Upoštevajte, da postopek obdelave vaših osebnih podatkov v povezavi s piškotki ter za druge 
namene ureja Pravilnik o zasebnosti http://www.agcocorp.com/privacy.html. 
 
Poleg tega uporabljamo t. im. spletne svetilnike (datoteke GIF) in druge podobne tehnologije, skupaj 
ali v kombinaciji s piškotki. Spletni svetilnik je običajno prozorna sličica (velikosti slikovnih pik 1 x 1), ki 
se namesti na spletno mesto oz. v elektronsko sporočilo in se uporablja za spremljanje dejavnosti 
uporabnika med njegovim obiskom spletnega mesta. Več informacij o delovanju piškotkov najdete na 
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/. Upoštevajte, da podjetje AGCO ne prevzema 
odgovornosti za aktivnosti na spletnih straneh tretjih oseb. 
 
Številna spletna mesta podjetja AGCO uporabljajo Google Analytics, spletno orodje podjetja Google, 
Inc. (»Google«) za analitično obdelavo podatkov. Google Analytics uporablja piškotke v obliki 
besedilnih datotek, ki se shranijo na vašem računalniku, da omogoča analitično obdelavo podatkov o 
obisku spletne strani. Informacije o vašem brskanju po spletni strani, ki se določijo s piškotki (vključno 
z vašim naslovom IP) se posredujejo strežnikom podjetja Google v Združenih Državah in se tam 
shranijo.  
 
Podjetje Google te informacije uporablja za spremljanje vaše uporabe spletne strani, pripravo poročil 
o delovanju spletne strani za upravljavce ter za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z brskanjem 
po spletni strani oz. spletu. Podjetje Google lahko te informacije posreduje tretjim osebam, če je tako 
določeno z zakonom oz. če smejo z njimi po pooblastilu podjetja Google te tretje osebe tudi upravljati. 
Podjetje Google vašega IP naslova ne bo povezalo z drugimi shranjenimi podatki. Uporabo piškotkov 
lahko zavrnete z izbiro ustreznih nastavitev brskalnika, vendar pa morate upoštevati, da v tem primeru 
morda nekateri prikazi ali funkcije spletnih strani ne bodo delovale. Z brskanjem po spletnih straneh 
podjetja AGCO dovoljujete, da podjetje Google obdeluje vaše podatke z uporabo omenjenih 
postopkov in za navedene namene. 
 
Več informacij najdete na spletnem mestu http://www.google.com/analytics/. 
 
Kako lahko nadzirate piškotke in spletne svetilnike?  
 
Večina spletnih brskalnikov je nastavljenih tako, da samodejno sprejmejo piškotke. Odvisno od 
vašega brskalnika, lahko v nastavitvah določite, da se pred sprejetjem piškotkov prikaže poizvedba 
oz. se piškotki zavrnejo. Več informacij o tem, kako to storiti, najdete v vašem spletnem brskalniku, 
pod »Pomoč« (ali podobno). 
 
Če piškotke onemogočite, lahko to vpliva na vašo uporabniško izkušnjo. 
 
Če do naših spletnih strani dostopate z različnih naprav, morate želene nastavitve piškotkov izbrati za 
vse brskalnike na vsaki od naprav. 
 
Več informacij o upravljanju piškotkov najdete na http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 
Upoštevajte, da podjetje AGCO ne prevzema odgovornosti za aktivnosti na spletnih straneh tretjih 
oseb. 
 
Piškotke pa lahko tudi povsem onemogočite, tako da obiščete katero od naslednjih spletnih strani in 
določite, piškotke katerega podjetja želite onemogočiti: http://www.aboutads.info/choices/#completed 
in http://www.youronlinechoices.com/. Upoštevajte, da podjetje AGCO ne prevzema odgovornosti za 
aktivnosti na spletnih straneh tretjih oseb. 
 
  

http://www.agcocorp.com/privacy.html
http://www.allaboutcookies.org/web-beacons/
http://www.google.com/analytics/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.aboutads.info/choices/#completed
http://www.youronlinechoices.com/
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Spletne strani, za katere velja ta pravilnik 
 
Ta pravilnik o piškotkih velja za spletne strani, ki so naštete v Prilogi 2 tega pravilnika ter jih upravlja in 
nadzira podjetje AGCO. 
 
 
 
Zadnja posodobitev: 23/05/2018 
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Priloga 1 
 

Pregled piškotkov, uporabljenih na spletnih straneh AGCO 
 
 
Nujno potrebni piškotki 
 
 

Ime Namen in shranjeni podatki Potek 
__cfduid Ta piškotek omogoča storitve Cloudflare. Gre za varnostni piškotek, ki 

omogoča identifikacijo posameznih odjemalcev s skupnim naslovom 
IP ter uporabo varnostnih nastavitev za posameznega odjemalca. Ni 
ga mogoče izklopiti. Ta piškotek ne vsebuje nobenih osebnih 
podatkov.  

28. 3. 2019 

__RequestVerificationToken Ta piškotek spletnih aplikacij, ki so zgrajene na osnovi tehnologij MVC 
ASP.NET, preprečuje poneverbo podatkov. Namen tega piškotka je 
preprečiti nepooblaščeno objavljanje vsebin na spletni strani, znano 
tudi kot ponarejanje spletnih zahtev (CSRF). Ne vsebuje informacij o 
uporabniku in se izbriše, ko zaprete brskalnik. 

Seja 

_icl_current_language Ta piškotek se nanaša na večjezični vtičnik Wordpress iz WPML. V 
njem so shranjene jezikovne nastavitve za spletno stran.  V primerih, 
ko je ta piškotek nastavljen kot odziv na aktivnost ali zahtevo 
uporabnika in ima kratek čas trajanja, gre za nujno potreben piškotek. 

30 dni 

.ASPXANONYMOUS Ta piškotek uporabljajo spletne strani, ki so zgrajene na Microsoftovi 
tehnološki platformi .NET. Omogoča spletnemu mesu, da z 
anonimnim ID-jem uporabnika sledi posameznim uporabnikom 
znotraj seje brez zahteve po prijavi ali drugačni identifikaciji 
uporabnikov. 

30 dni 

ApplicationGatewayAffinity Priljubljenost seje glede na piškotke – ta funkcija je uporabna, če 
želite sejo uporabnika ohraniti na istem zalednem delu sistema. Z 
uporabo piškotkov, ki jih upravlja aplikacija Gateway, lahko aplikacija 
poznejše obiske za določeno sejo uporabnika za obdelavo usmeri na 
isti zaledni del sistema. Ta funkcija je pomembna v primerih, ko se 
status seje shrani lokalno na zalednem strežniku, ki omogoča sejo 
uporabnika. 

Seja 

ASP.NET_SessionId Gre za sejni piškotek, ki ga v splošnem uporabljajo strani, zgrajene na 
Microsoftovi tehnološki platformi .NET.  Običajno ga uporablja 
strežnik za ohranitev anonimne seje uporabnika. 

Seja 

ASPSESSIONIDQQARBTCD Gre za sejni piškotek, ki ga v splošnem uporabljajo strani, zgrajene na 
Miscrosoftovi tehnološki platformi ASP.  Ime piškotka je sestavljeno iz 
skupnega korena – ASPSESSIONID – in neponovljivega zaporedja črk. 
Običajno ga uporablja strežnik za ohranitev anonimne seje 
uporabnika. 

Seja 

ASPSESSIONIDSADRDCRS Gre za sejni piškotek, ki ga v splošnem uporabljajo strani, zgrajene na 
Miscrosoftovi tehnološki platformi ASP.  Ime piškotka je sestavljeno iz 
skupnega korena – ASPSESSIONID – in neponovljivega zaporedja črk. 
Običajno ga uporablja strežnik za ohranitev anonimne seje 
uporabnika. 

Seja 

CART Povezava s strankino nakupovalno košarico. (Standard 
Magento/nujno potreben piškotek) 

Seja 

ccy Povezava z valuto glede na izbrani pogled trgovine. (Standard 
Magento/nujno potreben piškotek) 

1 dan 

COMPARE Izdelki, ki jih je stranka dodala na seznam za primerjavo. (Standard 
Magento/nujno potreben piškotek) 

1 dan 

CookieConfirm Nujno potreben piškotek – uporablja se za identifikacijo podatka o 
tem, ali je uporabnik sprejel uporabo piškotkov. 

1 dan 

dnn_IsMobile Nujno potreben piškotek – uporablja se za identifikacijo podatka o 
tem, ali gre za mobilno napravo. 

Seja 
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DotNetNukeAnonymous Nujno potreben piškotek – sistem za upravljanje vsebine (CMS) DNN 
(ki služi kot tehnična osnova za fendt.tv) ga uporablja za tehnično 
identifikacijo anonimnega (neprijavljenega) uporabnika.  

1 dan 

DotNetNukeSession Nujno potreben piškotek – sistem za upravljanje vsebine (CMS) DNN 
(ki služi kot tehnična osnova za fendt.tv) ga uporablja za tehnično 
identifikacijo seje spletnega strežnika.  

1 dan 

frontend Piškotek, ki je običajno povezan s platformo Magento eCommerce.  
Namen trenutno ni znan, najverjetneje pa shrani ID seje. Potreben je 
za delovanje številnih funkcij spletne strani. 

1 dan 

guest Ta piškotek se uporablja za uporabnike, ki so prijavljeni kot gosti na 
spletni strani JotForm. 

1 dan 

JSESSIONID Gre za sejni piškotek, ki ga v splošnem uporabljajo strani, izdelane s 
tehnologijo JSP.  Običajno ga uporablja strežnik za ohranitev 
anonimne seje uporabnika. 

Seja 

la_chatanexpert LeadAnywhere (AGCO Connect) – sledilna koda.  Na naših spletnih 
straneh se kreira sledilna koda LA, ki obiskovalcem spletne strani 
omogoča prikaz pogovornega okna (za pogovor s strokovnjakom). 

Seja 

laravel_session CDN je ustvarjen na vrhu okvira pod imenom Laravel, ki ustvarja 
piškotek, ki prepreči napade storitve DoS (denial of service) na 

storitev. 

1. 2. 2018 

pardot Piškotek Pardot – neponovljivi ID obiskovalca.  Vrednost za piškotek 
pardot se določi ob prijavi kot uporabnik Pardot.  

Seja 

PHPSESSID Ta piškotek določijo aplikacije, zasnovane na programskem jeziku 
PHP.  Gre za identifikator splošnega namena, ki se uporablja za 
ohranitev spremenljivk seje uporabnika. Običajno je to naključno 
kreirana številka, njena uporaba je lahko odvisna od same spletne 
strani, dober primer tega je npr. ohranjanje stanja prijave uporabnika 
med brskanjem po spletnih straneh. 

Seja 

store Pogled trgovine ali jezik, ki ga je določil nakupovalec. (Standard 
Magento/nujno potreben piškotek) 

1 dan 

um_IsMobile Ta piškotek se uporablja za identifikacijo podatka o tem, ali gre za 
mobilno napravo. 

Seja 

USERNAME_CHANGED Ta piškotek uporablja prijavljeni uporabnik. Če prijavljeni uporabnik 
spremeni elektronski naslov IN sistem elektronski naslov uporabi kot 
neponovljivo ime, bo elektronski naslov shranjen in prišlo bo do 
prisilne odjave. 

Seja 

videoCDN Ta piškotek se uporablja za identifikacijo dostavljenega videa za sejo.. 1 dan 

visitor_id71092 Piškotek Pardot – neponovljivi ID obiskovalca. Če je nameščena 
sledilna koda Pardot, ta piškotek sledi aktivnostim uporabnikov na 
naših spletnih strani. S piškotkom Pardot je povezana domena 
go.agcocorp.com. 

10 let 

visitor_id71092-hash Piškotek Pardot – neponovljivi ID obiskovalca. Če je nameščena 
sledilna koda Pardot, ta piškotek sledi aktivnostim uporabnikov na 
naših spletnih strani. S piškotkom Pardot je povezana domena 
go.agcocorp.com. 

10 let 

X-Mapping-xxxxxxxx Piškotek X-Mapping je povezan s platformo Stingray Traffic Manager 
podjetja Riverbed, ki predstavlja aplikacijo za uravnovešenje 
obremenitev za spletne storitve in strani z visoko obiskanostjo.  
Uporablja se za preusmerjanje podatkov in zahtev strani do 
ustreznega strežnika ali strežnikov, kjer stran gostuje Piškotek je 
sestavljen iz skupnega korena X-Mapping in osemmestne črkovne 
kode. Več informacij najdete na: 
https://splash.riverbed.com/docs/DOC-1515. 

1 dan 

XSRF-TOKEN Ta piškotek je žeton za ponarejanje spletnih zahtev (CSRF) in 
preprečuje ponarejanje url-jev ter zagotavlja, da je priklicana vsebina 
s pravega strežnika, in ne z lažnega spletnega mesta, ki ga je nekdo 
podvojil. Gre za varnostni piškotek. 

1 dan 
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incap_ses_417_299548, ajax,PP3-
SID, ppl_win_status, 
visid_incap_299548 

Gre za enega od piškotkov za urejanje sej, ki jih uporablja ogrodje 
CMS. 

Seja 

csrf_csrf_token Piškotek za ponarejanje spletnih zahtev (CSRF). Seja 

 
Izvedbeni piškotki 
 

Ime Namen in shranjeni podatki Potek 
_ga Ta piškotek je povezan s storitvami Google Universal Analytics – gre za 

pomembno posodobitev pogosto rabljenih analitičnih storitev 
podjetja Google. Ta piškotek je namenjen razlikovanju med 
posameznimi uporabniki in vsakemu od njih dodeli naključno kreirano 
identifikacijsko številko odjemalca. Vključen je v vsakem zahtevku za 
stran na določenem spletnem mestu in je namenjen beleženju 
obiskovalcev, sej in kampanjskih podatkov za analitično poročilo 
spletnega mesta.  

2 leti 

_gat Ta piškotek je povezan s storitvami Google Universal Analytics in se 
glede na dokumentacijo uporablja za zmanjševanje števila zahtevkov, 
tako da se omeji zbiranje podatkov za strani z visoko stopnjo 
obiskanosti. 

10 minut 

_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_gtag_UA_19991498_11, 
_gat_* 

Gre za piškotek z vzorcem, ki ga določi orodje Google Analytics, pri 
čemer element vzorca v imenu vsebuje neponovljivo identifikacijsko 
številko računa ali spletne strani, na katero se nanaša.  Najverjetneje 
gre za različico piškotka _gat, ki je namenjen omejevanju količine 
podatkov, ki jih Google beleži na spletnih straneh z visoko 
obiskanostjo. 10 minut 

_gid Ta piškotek je povezan s storitvami Google Universal Analytics. Ta 
piškotek hrani in posodablja neponovljivo vrednost za vsako obiskano 
stran. 

1 dan 

ep202 Ta piškotek je povezan s storitvami SurveyMonkey in ga določi orodje 
za uravnoteženje obremenitve, s sledenjem uporabnikov. Dodelitev 
vira (dodelitev izvornega mesta anketiranca), spremljanje zlorab, stalni 
ID, optimizacija sledenja (zagotavlja celovite podatke za optimizacijo 
uporabe naših storitev), sledenje stopenj zaključka. Uporabljen kot 
edinstveni identifikator uporabnikov za poskusno preverjanje izkušenj 
anketirancev (z različnimi načini prikaza ankete lahko vidimo, kateri je 
najučinkovitejši). 

1 leto 

JSESSIONID 
Ta piškotek določa podjetje New Relic in je namenjen spremljanju 
zmogljivosti strežnika.  Seja 

mboxPC 

Ta piškotek določa programska oprema za analizo Adobe SiteCatalyst 
in se uporablja za merjenje učinkovitosti vsebine strani s postopkom 
testiranja »split testing« (A/B testiranja). 2 leti 

mboxSession 

Ta piškotek določa programska oprema za analizo Adobe SiteCatalyst 
in se uporablja za merjenje učinkovitosti vsebine strani s postopkom 
testiranja »split testing« (A/B testiranja). 1 dan 

isc_cState 

Gre za spremenljivko piškotka, ki ga določi ogrodje SmartGWT 
(SmartClient). Spremenljivka piškotka se uporablja kot pomoč pri 
stiskanju spletnih vsebin v programskem okolju SmartGWT. Seja 

GLog 
Gre za spremenljivko piškotka, ki ga določi ogrodje SmartGWT 
(SmartClient). Uporablja ga sistem za prijavo uporabnika. 27. 4. 2038 
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s_vi 

Poleg piškotka s_sq je tudi ta piškotek namenjen sledenju aktivnosti 
anonimnih uporabnikov spletnega mesta, kar je del orodja za obsežno 
statistično poročanje v okviru naših paketov za gostovanje IR. Tako 
lahko podjetje AGCO npr. vidi število uporabnikov, ki je obiskalo stran 
z letnim poročilom ali prebralo določeno objavo za tisk. Piškotek ne 
vsebuje podatka o tem, kdo je ta uporabnik ali njegovega 
elektronskega naslova ipd.  Klasifikacija: izvedbeni piškotek. 19. 4. 2020 

 
 
Funkcijski piškotki 
 

Ime Namen in shranjeni podatki Potek 
__arpvid Ta piškotek uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 

video vsebin (podobno kot Youtube). 
Seja 

__atuvc Ta piškotek je povezan z gradniki za deljenje vsebin AddThis, ki so 
pogosto vključene na spletnih straneh in obiskovalcu omogočajo 
deljenje vsebin z večjim številom omrežnih platform za prenašanje 
vsebin. Hrani in posodablja podatke o deljenju vsebin. 

1 dan 

__atuvs Ta piškotek je povezan z gradniki za deljenje vizualnih vsebin AddThis, 
ki so pogosto vključene na spletnih straneh in obiskovalcu omogočajo 
deljenje vsebin z večjim številom omrežnih platform za prenašanje 
vsebin. Najverjetneje gre za nov piškotek povezan z deljenjem vsebin 
AddThis, ki še ni povsem dokumentiran, vendar je bil uvrščen na 
podlagi podobnega namena, kot ga imajo piškotki za isto storitev. 

1 dan 

__ayft, __aypstp, __ayscnt Te piškotke uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 
video vsebin (podobno kot Youtube). 

Seja 

__aysid, __ayspstp Te piškotke uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 
video vsebin (podobno kot Youtube). 

1 dan 

__cfduid Ta piškotek omogoča storitve Cloudflare. Gre za varnostni piškotek, ki 
ga ni mogoče izklopiti. Ta piškotek ne vsebuje nobenih osebnih 
podatkov. Uporablja se za storitve GeoTargeting oz. določanje 
položaja IP. 

1 leto 

__ysuid Ta piškotek uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 
video vsebin (podobno kot Youtube). 

Seja 

_csrf Piškotek za ponarejanje spletnih zahtev (CSRF). Seja 

c34la_uid LeadAnywhere (AGCO Connect) – sledilna koda.  Na naših spletnih 
straneh se kreira sledilna koda LA, ki obiskovalcem spletne strani 
omogoča prikaz pogovornega okna (za pogovor s strokovnjakom). 

1 leto 

cna Ta piškotek uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 
video vsebin (podobno kot Youtube). 

1 leto 

ep201, ep202, SSID, SSLB, SSPV, 
SSRT, SSSC 

Te piškotke uporabljajo obrazci WUFOO za shranjevanje stanj 
uporabnikov na spletnih straneh pri izpolnjevanju obrazca. 

1 dan 

isg Ta piškotek uporablja podjetje Youku, kitajska platforma za gostovanje 
video vsebin (podobno kot Youtube). 

3 meseci 

la_chatanexpert Na naših spletnih straneh se kreira sledilna koda LA (LeadAnywhere), 
ki obiskovalcem spletne strani omogoča prikaz pogovornega okna (za 
pogovor s strokovnjakom). 

Seja 

language Ta piškotek se uporablja za shranjevanje izbire jezika, v določenih 
primerih za posredovanje vsebin v izbranem jeziku. Glede na to 
uporabo je tukaj podana kategorija ICC.  

Seja 
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linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv, 
linkedin_oauth_fx6ylgcj5vnv_crc 

Ta piškotek uporabnikom omogoča, da se prijavijo s podatki za JS 
LinkedIn API.  

Seja 

theme Ta piškotek se nanaša na tematiko spletnega obrazca, ki je bil 
uporabljen. Ta piškotek lahko izklopite.  

1 dan 

userReferer Ta piškotek je namenjen beleženju sklicev uporabnika za JotForm. 
Kako lahko uporabniki prepoznajo obrazec Jotform? Z orodjem za 
iskanje itd. Ta piškotek lahko onemogočite. 

1 dan 

visitor_id71092-hash Če je nameščena sledilna koda Pardot, sledilni sistem Pardot ta 
piškotek uporablja za sledenje aktivnostim uporabnikov na naših 
spletnih strani. 

10 let 

la_chatanexpert 

LeadAnywhere (AGCO Connect) – sledilna koda.  Na naših spletnih 
straneh se kreira sledilna koda LA, ki obiskovalcem spletne strani 
omogoča prikaz pogovornega okna (za pogovor s strokovnjakom). Seja 

timestamp 
Storitev FunCaptcha za upravljanje prikazov CAPTCHA. Prepreči 
samodejno zlorabo in z uporabo vizualnih in lahko razumljivih vsebin 
zagotavlja človeško komunikacijo na visoki ravni. Seja 

__distillery 

Piškotek za video predvajalnik podjetja Wistia Inc., ki beleži položaj 
zaustavitve videoposnetka za poznejše nadaljevanje predvajanja. 1 leto 

time_zone Gre za piškotek za privzeti časovni pas. Seja 

__cfduid 

Ta piškotek se uporablja za vpeljavo vgrajenih podatkov o povezavah 
za blog AGCO in kanale socialnih medijev.  20. 4. 2019 

s_vi 

Poleg piškotka s_sq je tudi ta piškotek namenjen sledenju aktivnosti 
anonimnih uporabnikov spletnega mesta, kar je del orodja za obsežno 
statistično poročanje v okviru naših paketov za gostovanje IR. Tako 
lahko podjetje AGCO npr. vidi število uporabnikov, ki je obiskalo stran 
z letnim poročilom ali prebralo določeno objavo za tisk. Piškotek ne 
vsebuje podatka o tem, kdo je ta uporabnik ali njegovega 
elektronskega naslova ipd.  Klasifikacija: izvedbeni piškotek. 19. 4. 2020 

GZIP 

Na domači strani podjetja AGCO IR je interaktivni seznam zalog.  Ta 
piškotek se uporablja skupaj s tem seznamom, da se določi ustrezna 
raven podpore GZIP. 
Klasifikacija: funkcionalni piškotek (lahko tudi drugače uvrščen) 19. 4. 2023 

 
 
Ciljni piškotki 
 
 

Ime Namen in shranjeni podatki Potek 
__qca, __utma, __utmv, __utmz Piškotki za storitve LinkedIn Google Analytics. 1 leto 

__utma Ta piškotek beleži, kolikokrat je obiskovalec odprl stran, na 
katero se piškotek nanaša, beleži pa tudi čas prvega in 
zadnjega obiska. Orodje Google Analytics podatke tega 
piškotka uporablja za izračun npr. števila dni ali obiskov do 
nakupa. 

18 mesecev 

__utma Ta piškotek beleži, kolikokrat je obiskovalec odprl stran, na 
katero se piškotek nanaša, beleži pa tudi čas prvega in 
zadnjega obiska. Orodje Google Analytics podatke tega 
piškotka uporablja za izračun npr. števila dni ali obiskov do 
nakupa. 

2 leti 

__utmb, __utmc Piškotek za Google Analytics __utmb – določi se časovna 
oznaka za točen čas, ko je obiskovalec določeno stran odprl; 
piškotek __utmc – določi se časovna oznaka za točen čas, ko je 
obiskovalec določeno stran zapustil. Piškotek __utmb poteče 
ob zaključku seje, __utmc se hrani 30 minut in nato poteče. 

1 dan 
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Piškotek __utmc nima informacije o tem, kdaj uporabnik zapre 
brskalnik ali zapusti spletno stran, zato počaka 30 minut, ali bo 
morda prišlo še do obiska strani, in poteče, če se to ne zgodi. 

__utmt Piškotek za Google Analytics – za zmanjšanja stopnje 
zahtevkov. 

1 dan 

__utmz Ta piškotek beleži lokacijo, s katere je prišel obiskovalec, 
katera orodja za iskanje je uporabil, katere povezave je kliknil, 
katera gesla je uporabil in kje na svetu se je to zgodilo, ko se 
odprli spletno stran. Ta piškotek uporablja orodje Google 
Analytics, da ve, komu in na kateri vir/medij/ukaz je treba 
dodeliti odgovornost za konverzacijo ciljev in transakcije 
Ecommerce. 

6 mesecev 

__utmz Ta piškotek beleži lokacijo, s katere je prišel obiskovalec, 
katera orodja za iskanje je uporabil, katere povezave je kliknil, 
katera gesla je uporabil in kje na svetu se je to zgodilo, ko se 
odprli spletno stran. Ta piškotek uporablja orodje Google 
Analytics, da ve, komu in na kateri vir/medij/ukaz je treba 
dodeliti odgovornost za konverzacijo ciljev in transakcije 
Ecommerce. 

3 meseci 

_kuid_ Zabeleži edinstven ID za identifikacijo naprave uporabnika, ki 
se je vrnil. Ta ID se uporabi za ciljno oglaševanje. 

3 meseci 

_uetsid Piškotek za sledenje UET za oglase Microsoft Bing. 1 dan 

354_eng, 881_ins, 883_ins, 
913_ins, la_decline, la_engid, 
la_entry, la_error, la_inid, la_itrkd, 
la_ittrk, la_page1, la_page10, 
la_page11, la_page12, la_page13, 
la_page14, la_page15,  la_page16, 
la_page17, la_page18, la_page19, 
la_page2, la_page20, la_page21, 
la_page22, la_page23, la_page24, 
la_page25, la_page26, la_page27, 
la_page28, la_page29, la_page3, 
la_page30, la_page31, la_page32, 
la_page33,  la_page34, la_page35, 
la_page36, la_page37, la_page38, 
la_page39, la_page4,  la_page40, 
la_page41, la_page42, la_page43, 
la_page44, la_page45, la_page46, 
la_page47, la_page48, la_page49, 
la_page5, la_page50, la_page51, 
la_page6, la_page7, la_page8, 
la_page9, la_pagecount, la_poll 
la_ref, la_root, la_sttrk, la_time10, 
la_time11, la_time12, la_time13, 
la_time14, la_time15, la_time16, 
la_time17, la_time18, la_time19, 
la_time2, la_time20, la_time21, 
la_time22, la_time23, la_time24, 
la_time25, la_time26, la_time27, 
la_time28, la_time29 la_time3, 
la_time30, la_time31, la_time32, 
la_time33, la_time34, la_time35, 
la_time36, la_time37, la_time38, 
la_time39, la_time4, la_time40, 
la_time41, la_time42, la_time43, 
la_time44, la_time45, la_time46, 
la_time47, la_time48, la_time49, 
la_time5, la_time50, la_time6, 

Piškotki spletnih orodij za analizo LeadAnywhere. 30 dni 
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la_time7, la_time8, la_time9, 
la_trkd, la_ttrk, la_uid, 
la_visitcount,  

ab Neuvrščen piškotek za trženje. 1 leto 

APID Piškotek za trženje. 1 leto 

APISID, NID, SSID, SAPISID Podjetje Google določi številne piškotke na straneh, ki 
vključujejo zemljevid Google. Sicer piškotkov, ki jih določi 
Google ne moremo nadzirati, a najverjetneje gre za 
kombinacije informacij o številu uporabnikov ter načinu 
uporabe zemljevidov Google. 

18 mesecev 

APISID, SID, SAPISID, APISID, SSID, 
HSID, NID, PREF 

Podjetje Google določi številne piškotke na straneh, ki 
vključujejo zemljevid Google. Sicer piškotkov, ki jih določi 
Google ne moremo nadzirati, a najverjetneje gre za 
kombinacije informacij o številu uporabnikov ter načinu 
uporabe zemljevidov Google. Gre za številne edinstvene 
identifikatorje, razen piškotka PREF, ki beleži vaše nastavitve, 
kot je npr. stopnje povečave. 

18 mesecev 

ASP.NET_SessionId Ta piškotek uporablja platforma ASP.NET za beleženje 
edinstvene oznake za vašo sejo. 

Seja 

auth_token Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

bcookie Piškotek za ID brskalnika LinkedIn. 18 mesecev 

bkdc Bluekai – Oracle | Ti piškotki beležijo informacije o uporabnikih 
(ne osebnih podatkov) za namene oglaševanja.  

3 meseci 

bku Bluekai – Oracle | Ti piškotki beležijo informacije o uporabnikih 
(ne osebnih podatkov) za namene oglaševanja.  

6 mesecev 

bscookie Piškotek za zaščiteni ID brskalnika LinkedIn. 18 mesecev 

c, rpx, khaos, put_2307, rpb Ta piškotek se kreira z dvojnim klikom na osvetljene pasice. V 
njem so shranjeni naključni nizi. 

30 dni 

CMDD, CMID, CMPRO, CMPS,  
CMRUM3, CMSC, CMST 

Ta piškotek zbira anonimne podatke v zvezi z uporabnikovimi 
obiski spletne strani, kot je npr. število obiskov, povprečni čas 
ogleda spletne strani in katere strani so bile naložene. Namen 
je prikazovanje ciljnih oglasov. 

Seja 

datr Ta piškotek v brskalniku prepozna povezavo z omrežjem 
Facebook. Ni neposredno povezan s posamezniki uporabniki 
Facebooka. Podjetje Facebook navaja, da se uporablja za 
izboljšanje varnosti in preprečevanje lažnih prijav, predvsem 
na področju odkrivanja zlonamernih dostopov do storitve.  Pri 
Facebooku še navajajo, da se profil odzivov, vezan na piškotek 
datr, izbriše po 10 dneh. Ta piškotek zazna tudi gumb »Všeč mi 
je« ali drugi gumbi in zavihki za storitve Facebook na različnih 
straneh. 

18 mesecev 

demdex Aplikacija Adobe Audience Manager ta piškotek določi za 
dodelitev edinstvenega ID-ja obiskovalcu spletne strani. 
Piškotek demdex aplikaciji Audience Manager pomaga izvajati 
osnovne funkcije, kot je npr. identifikacija obiskovalca, 
sinhroniziranje oznake ID, segmentiranje, vzorčenje, poročanje 
itd. Interval TTL (za čas ohranitve) za piškotek demdex je 180 
dni. Po vsaki interakciji uporabnika s partnersko spletno 
stranjo se interval TTL ponastavi na 180 dni. Piškotek poteče, 
če se uporabnik znotraj intervala TTL ne vrne na vašo spletno 
stran. Izklop: če uporabnik izklopi pridobivanje podatkov, 
aplikacija Audience Manager piškotek ponastavi z nizom »Do 
Not Target« (brez ciljanja). V tem primeru se interval TTL za 
piškotek nastavi na 10 let. 

180 dni – 10 let 
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dl2,bt2 AddThis je tehnologija podjetja, ki dovoljuje spletnim stranem 
in njihovim uporabnikom enostavno deljenje vsebin, in sicer s 
pomočjo izmenjave ikon in strani za socialni bookmarking. 
Piškotki tipa AddThis omogočajo deljenje vsebin. S piškotki 
AddThis lahko vidimo tudi način deljenja vsebin na spletni 
strani. 
Uporablja jih platforma za deljenje vsebin AddThis, in sicer za 
beleženje delov spletnega mesta, ki so bili obiskani zaradi 
priporočila na druge dele spletne strani. 

8 mesecev 

dpm Oglaševalski/sledilni piškotki, ki jih uporablja aplikacija Adobe 
Audience Manager. 

24. 7. 2018 

ex Piškotek za AddThis, ki uporabniku omogoča deljenje vsebin na 
socialnih omrežjih. 

1 dan 

fr Vsebuje edinstveno kombinacijo ID-ja brskalnika in uporabnika 
in je namenjen za ciljno oglaševanje. 

2 meseca 

guest_id Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

HSID Uporablja ga podjetje Google v kombinaciji s kodo SID za 
preverjanje verodostojnosti uporabniškega računa Google in 
zadnjega časa prijave. 

18 mesecev 

id Uporablja ga aplikacija Google DoubleClick za beleženje in 
poročanje dejavnosti uporabnikov spletne strani po ogledu ali 
aktiviranju enega od oglasov oglaševalca, z namenom merjenja 
učinkovitosti in oglasa in prikaza ciljnih oglasov uporabniku. 

18 mesecev 

id Yieldlab je stranska oskrbovalna platforma in rešitev za 
zasebne trge na področju evropske oglaševalske industrije. 
Podjetje Yieldlab uporablja piškotke za optimizacijo in nadzor 
oglaševanja za svoje stranke v obliki oglasov, ki se prikazujejo 
uporabniku – npr. pogostost prikaza za katerikoli oglas, ki se bo 
prikazal uporabniku. V posameznih primerih, podjetje Yieldlab 
uporablja informacije piškotkov za statistično analizo. 

1 leto 

id, mdata, syncdata_TTD Storitve AddThis uporabljamo, da strankam omogočimo 
deljenje vsebin naših spletnih strani preko elektronske pošte 
ali socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.  Ta piškotek 
ne vsebuje podatkov, ki bi omogočili identifikacijo osebe. 
Informacije o izklopu teh piškotkov najdete na povezavi 
www.addthis.com/privacy. Druga socialna omrežja lahko prav 
tako določijo lastne piškotke. 

1 leto 

KRTBCOOKIE_377, PUBMDCID, 
PugT 

Ta piškotek se kreira z dvojnim klikom na osvetljene pasice. V 
njem so shranjeni naključni nizi. 

30 dni 

lang Ta piškotek pomaga pri prepoznavanju nastavitev jezika za 
brskalnik uporabnika in omogoča prikaz relevantnih informacij 
v ustreznem jeziku. 

Seja 

lang Ta piškotek pomaga pri prepoznavanju nastavitev jezika za 
brskalnik uporabnika in omogoča prikaz relevantnih informacij 
v ustreznem jeziku. 

Seja 

lidc Piškotek LinkedIn, ki se uporablja za usmerjanje. 28/03/2018 

loc Piškotek za AddThis: uporablja se za hranjenje informacije o 
lokaciji obiskovalca in za beleženje lokacij deljenih vsebin. 

1 leto 

lu Uporablja se za vodenje postopka prijave, če uporabniki 
ostanejo prijavljeni, jih ob ponovnem obisku prepozna. 

18 mesecev 

MUID Oglaševalski piškotek, ki ga uporablja spletni brskalnik Bing 
podjetja Microsoft. 

1 leto 

MUIDB Te piškotke uporablja sistem za oglaševanje Microsoft za 
anonimno identifikacijo sej uporabnikov in merjenje 
učinkovitosti naših oglaševalskih kampanj. 

2 leti 

mus, um AddThis je tehnologija podjetja, ki dovoljuje spletnim stranem 
in njihovim uporabnikom enostavno deljenje vsebin, in sicer s 

1 leto 
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pomočjo izmenjave ikon in strani za socialni bookmarking. 
Piškotki tipa AddThis omogočajo deljenje vsebin. S piškotki 
AddThis lahko vidimo tudi način deljenja vsebin na spletni 
strani. 

pdv Piškotek za AddThis, ki uporabniku omogoča deljenje vsebin na 
socialnih omrežjih. 

1 dan 

PERSIST Piškotek, ki se uporablja za pridobivanje informacij o 
preferencah uporabnikov določene spletne strani. 

Seja 

PREF Gre za skupni piškotek podjetja Google, ki se uporablja za 
številne storitve Google. Shranijo se preference uporabnika in 
se lahko uporabijo za prikaz prilagojenih oglasov med 
iskanjem. 

18 mesecev 

remember_checked Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

remember_checked_on Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

rtbData0 Gre za oglaševalski piškotek, ki ga uporablja aplikacija adap.tv. 2 leti 

secure_session Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

sess Gre za oglaševalski piškotek, ki uporablja aplikacija AppNexus 
za sledenje sej uporabnikov. 

1 dan 

SEUNCY Zabeleži edinstven ID za identifikacijo naprave uporabnika ob 
ponovnem obisku. 

6 mesecev 

SID Ta piškotek uporablja podjetje Google v kombinaciji s kodo 
HSID za preverjanje verodostojnosti uporabniškega računa 
Google in zadnjega časa prijave. 

18 mesecev 

stx_user_id Analiziranje, testiranje različic in optimizacija spletnega mesta. 1 leto 

TapAd_DID Uporablja se za določitev tipa naprave (pametni telefon, 
tablični računalnik, stacionarni računalnik, televizor itd.) 
uporabnika. 

30 dni 

TapAd_TS Uporablja se za določitev tipa naprave (pametni telefon, 
tablični računalnik, stacionarni računalnik, televizor itd.) 
uporabnika. 

2 meseca 

TDCPM Gre za oglaševalski piškotek, ki ga uporablja aplikacija 
TradeDesk. 

1 leto 

TDID Gre za oglaševalski piškotek, ki ga uporablja aplikacija 
TradeDesk. 

1 leto 

to_checksum TruOptik je platforma za upravljanje podatkov in služi za 
identifikacijo in segmentiranje ciljnih uporabnikov. 

1 dan 

to_checksum TruOptik je platforma za upravljanje podatkov in služi za 
identifikacijo in segmentiranje ciljnih uporabnikov. 

1 dan 

to_master TruOptik je platforma za upravljanje podatkov in služi za 
identifikacijo in segmentiranje ciljnih uporabnikov. 

1 leto 

to_version TruOptik je platforma za upravljanje podatkov in služi za 
identifikacijo in segmentiranje ciljnih uporabnikov. 

1 leto 

tuuid Aplikacija Adbrain uporablja piškotke in druge pridobljene 
podatke z naprav uporabnikov, da omogoči navzkrižno 
sledenje naprav za namene prikazovanja ciljnih oglasov.  

2 leti 

tuuid, c, tuuid_last_update Beleži podatek o tem, ali uporabnik soglaša z uporabo 
piškotkov. 

1 leto 

twll Piškotek za sledenje informacij o obiskovalcih ter varnostno 
potrjevanje. 

5 let 

U Ta piškotek zbira podatke, ki so bili poslani nedoločenemu cilju 
in jih ni mogoče identificirati. Identiteta vira je zaščitena s 
pravilnikom Whois Privacy Protection Service Inc. 

3 meseci 

u Neuvrščen piškotek za trženje. 1 leto 

UID, UIDR Za komentiranje na blogih uporabljamo piškotke tretjih oseb, 
pri čemer se piškotki hranijo za lažjo ponovno komentiranje na 

2 leti 



 

 

9. 4. 2018 – 01:11 

[AGCO Cookie Policy (EU) 180409.docx] 

13  

 

blogu. Več informacij najdete v ustreznih pravilnikih o 
zasebnosti. 

uuid2 Gre za oglaševalski piškotek, ki uporablja aplikacija AppNexus 
za sledenje sej uporabnikov. 

1 dan 

uvc Piškotek za AddThis: beleži, kolikokrat je uporabnik uporabil 
aplikacijo AddThis. 

1 leto 

vc Piškotek za AddThis: uporablja ga platforma za deljenje vsebin 
Ad.dThis 

1 leto 

visitor_id71092, visitor_id71092-
hash, lpv71092 
pardot 

Sledilni piškotek, ki ga uporablja aplikacija Pardot. Piškotki 
Pardot ne hranijo informacij, ki bi omogočile identifikacijo 
uporabnika, le edinstveno identifikacijsko oznako. 

10 let 

VISITOR_INFO1_LIVE 
SID HSID  SSID APISID 
SAPISID YSC GEUP PREF AID 
NID OTZ LOGIN_INFO 

Na naših spletnih straneh so prikazane video vsebine z našega 
kanala YouTube. V tem načinu prikaza se lahko določijo 
piškotki na vašem računalniku, ko kliknete na predvajalnik 
YouTube, vendar aplikacija YouTube ne shrani piškotkov, ki bi 
omogočili identifikacijo uporabnika za ponovno predvajanje 
video vsebin z možnostjo prikaza v tem načinu. 

18 mesecev 

xtc Piškotek za AddThis: Beleži deljenje vsebin uporabnika preko 
socialnih omrežij. 

1 leto 
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Priloga 2 
 

Spletne strani, za katere velja ta pravilnik 
 
Ta pravilnik o piškotkih velja za naslednje spletne strani, ki jih upravlja in nadzira podjetje AGCO:  
 

africa.valtra.com   
africa.valtra.com/fr   
africa.valtra.com/pt   
www.agco.com.ar   
www.agco.com.br   
www.agco.dk   
agco.sc-cockpit.com   
agco.sc-cockpit.com   
www.agcoallis.com.ar   
www.agcocorp.cn   
agcocorp.com   
www.agcocorp.mx   
www.agcofluidsanalysis.com/EquipCom   
www.agcomediaplace.com   
www.agcomeetings.com   
agconet.com   
www.agco-oss.com   
www.agcopartsandservice.com   
www.agcopartsbooks.com   
www.agcopubs.com   
www.agco-rm.ru   
agcoshop.agcoparts.com   
www.agcoshop.co.uk   
www.agcosuomi.fi   
www.agcotechnologies.com   
www.agcotrader.com   
www.agcotripphotos.com   
agrolink.agcotechnologies.com   
allmakes.agcoreman.com   
ame-en.masseyferguson.com   
ame-fr.masseyferguson.com   
www.antarcticatwo.com   
www.antarcticatwo.ru   
apac.oneagco.com   
www.automatedproduction.com   
batterytool.agcoparts.com   
campaign.fendt.tv   
careers.agcocorp.com   
www.challenger-ag.com   
www.challengerag.com.ar   
www.challenger-ag.us   
www.cumberlandpoultry.com   
www.eiksenteret.no   
eme.oneagco.com   
eneafe.agcotechnologies.com   
eneamf.agcotechnologies.com   
eneava.agcotechnologies.com   
ennach.agcotechnologies.com   
ennafe.agcotechnologies.com   
ennamf.agcotechnologies.com   
ensamf.agcotechnologies.com   
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ensava.agcotechnologies.com 
www.fella.eu   
www.fendt.com   
www.fendt.hr   
www.fendt.hu   
www.fendt.tv   
www.fendt-katana.com   
www.fendt-katana.fr   
www.fendt-katana.it   
fiveaday.fendt.co.uk   
www.gleanercombines.com   
global.agcotechnologies.com   
www.grainsystems.com   
gsp.oneagco.com   
www.hesston.com   
www.holtagcpo.agcocorp.com   
ideal.masseyferguson.com   
insideAGCO.agcocorp.com   
www.intivitycenter.com   
investors.agcocorp.com   
konfigurator.fendt.com   
www.lely-forage.com   
www.macallistercpo.agcocorp.com   
mail.agcocorp.com   
www.manzercpo.agcocorp.com   
map.antarcticatwo.com   
www.masseyferguson.co.nz   
www.masseyferguson.co.ro   
www.masseyferguson.co.uk   
www.masseyferguson.co.za   
www.massey-ferguson.com   
www.masseyferguson.com.ar   
www.masseyferguson.com.br   
www.masseyferguson.com.br/espanol   
www.masseyferguson.com.tr   
www.masseyferguson.de   
www.masseyferguson.dk   
www.masseyferguson.es   
www.masseyferguson.fi   
www.masseyferguson.fr   
www.masseyferguson.it   
www.masseyferguson.mx   
www.masseyferguson.nl   
www.masseyferguson.ru   
www.masseyferguson.se   
www.masseyferguson.us   
my.oneagco.com   
onboarding.agcocorp.com   
www.precisionplanting.com   
quality.fendt.com   
rmi.agcopartsandservice.com   
rmi.agcopartsandservice.com/home   
shop.challenger-ag.com   
shop.fendt.com   
shop.masseyferguson.com   
www.shopagco.com   
smarttour.valtradev.com/uk   
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www.spracoupewillmar.com   
sso.agcocorp.com   
staging.agcotechnologies.com 
test.fendt.com   
uklubricants.agcoparts.com   
www.valtra.at   
www.valtra.be   
www.valtra.cn   
www.valtra.co.uk   
www.valtra.com   
www.valtra.com.ar   
www.valtra.com.au   
www.valtra.com.br   
www.valtra.cz   
www.valtra.de   
www.valtra.dk   
www.valtra.ee   
www.valtra.es   
www.valtra.fi   
www.valtra.fr 

 


