PRIMJERI LOŠE PRAKSE
PRIMJER 1
Ova internetska stranica upotrebljava kolačiće. Prihvaćanje kolačića omogućuje optimalno
pregledavanje sadržaja.

PRIMJER 2

JERE ZAŠTITE
OSOBNIH PODATAKA

Kolačiće koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice. Pritiskom na
bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje kolačića.

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Prihvaćam

OK

Kampanja podizanja svijesti o zaštiti podataka za male i srednje poduzetnike

PRIMJERI LOŠE PRAKSE
PRIMJER 3
Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti.
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih
koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.

OK

• Odabirom poveznica o više informacija otvara se novi skočni prozor ili Internet stranica informativnog sadržaja na kojoj su
opisani kolačići koje Internet mjesto koristi i u koju svrhu, ali korisniku ne nude mogućnost da odabere skupine kolačića
po njihovoj funkcionalnosti (odnosno svrsi) za koje daje privolu, već ga se upućuje da postavke kolačića može regulirati
kroz svoj Internet preglednik, uz eventualnu uputu na kojim mjestima može pronaći daljnje upute kako se kolačići
podešavaju u pojedinoj vrsti Internet preglednika.

Agencija za zaštitu osobnih podataka
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PRIMJERI LOŠE PRAKSE
Internet mjesto stavlja kolačiće, pristupa općim i neosjetljivim podacima s vašeg uređaja te ih upotrebljava kako bi poboljšalo
proizvode Internet mjesta i prilagodilo oglase i druge sadržaje na Internet mjestu. Možete prihvatiti sve ili dio tih postupaka. Kako biste
saznali više o kolačićima i načinu na koji Internet mjesto upotrebljava vaše podatke te pregledati svoje mogućnosti posjetite stranicu
pravila o zaštiti privatnosti
Primjena istraživanja tržišta radi generiranja uvida u publiku
Ne prihvaćam
Prihvaćam
Istraživanje tržišta može se koristiti kako bi se saznalo više o publici koja posjećuje web lokacije / aplikacije i pregledava oglase.

Mjerenje učinkovitosti sadržaja

Ne prihvaćam

Prihvaćam

Ne prihvaćam

Prihvaćam

Ne prihvaćam

Prihvaćam

Moguće je mjerenje djelotvornosti i učinkovitosti sadržaja koji vidite ili s kojim vršite interakciju.

Stvaranje profila prilagođenog sadržaja
Moguće je načiniti profil o vama i vašim interesima kako bi vam se prikazivali upravo vama prilagođeni sadržaji.

Stvaranje personaliziranog profila oglasa
Profil može biti izrađen na temelju vaših interesa kako bi vam se prikazivale vama prilagođeni oglasi koji vas mogu
zanimati."

OK
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