
Оваа интернет страница за да може правилно да работи и да може да ја 
надградуваме, на твојот комјутер мора да испрати мала количина на информации 
(т.н. колачиња). 

Согласно Законот за заштита на лични податоци, неопходно е пред испраќање на 
колачињата да обезбедиме твоја согласност. Со користење на интернет страницата 
се согласуваш со употреба на колачињата. Со блокирање на колачињата и понатаму 
можеш да ја прегледуваш страницата, но некои опции нема да ти бидат достапни. 

Што е колаче? 

Колаче (англ. Cookie) е информација испратена на твојот компјутер од старна на 
интернет страницата која ја посетуваш. Колачињата обично ги чуваат твоите 
поставки за интернет страницата, како на пример посакуваниот јазик или адреса. 
Подоцна, кога повторно ќе ја отвориш истата интернет страница пребарувачот ги 
испраќа назад колачињата кои и припаѓаат на таа страница. 

Ова и овозможува на страницата да прикаже информации кои се адаптирани на 
твоите потреби. Бидејќи колачињата може да чуваат широк појас на информации, 
вклучувајќи и податоци за личности (како што е твоето име или Е-меил адреса), 
информацијата може да биде зачувана само со твоја дозвола – интернет станиците 
не може да добијат пристап до информации кои не си им ги дал и не може да 
пристапат до други датотеки на твојот компјутер. Зададените активности за чување 
и испраќање на колачиња не се видливи за тебе. Сепак, можеш да ги измениш твоите 
поставки на пребарувачот така што избираш дали сакаш побарувањата за чување на 
колачињата да ги одобриш, одбиеш, или сакаш зачуваните колачиња автоматски да 
ги избришеш, при затворање на пребарувачот и слично. 

Што е привремено колаче? 

Привремените колачиња се бришат од компјутерот по затворање на интернет 
пребарувачот. Со нивна помош интернет страниците ги складираат привремените 
податоци. 

Што се постојани колачиња? 

Постојаните колачиња остануваат во комјутерот и по затворањето на интернет 
пребарувачот. Со нивна помош интернет страниците ги складираат податоците, како 
што се име за најава и лозинка, така што нема потреба да се пријавуваш при секоја 
посета на одредена страница. Постојаните колачиња може да останат зачувани во 
компјутерот подолг временски период. 

Што се колачиња од прва страна? 

Колачињата од прва страна доаѓаат од интернет страницата која ја гледате, а можат 
да бидат постојани или привремени. Со помош на тие колачиња интернет 
страниците можат да чуваат податоци кои повторно ќе ги користите при следната 
посета на таа интернет страница. 

Што се колачиња од трета страна? 

Колачињата од трета страна, се колачиња кои доаѓаат од реклами на други интернет 
страници (како што се поп-ап или други реклами) кои се наоѓаат на интернет 
страницата што ја гледаш. Со помош на овие колачиња, доколку на третата страна и 
е даден пристап, овозможено е прибирање на податоци за корисничките навики кои 
можат да се употребуваат во маркетиншки цели 

Дали Државна Лотарија користи колачиња? 

Да, нашата интернет страница користи колачиња, со примарна цел да ти овозможи 
користење на сите опции за понудените игри, за да те препознаеме кога се враќаш и 
да ти овозможиме корисни функции, како и да ги разбереме твоите навики и 
потреби. 



Какви колачиња користи Државна Лотарија и зошто? 

Привремени колачиња (Session cookies) се привремени колачиња кои истекуваат (и 
автоматски се бришат) кога ќе го затвориш интернет пребарувачот. Ние користиме 
привремени колачиња да овозможиме пристап до содржината и да овозможиме 
чувство на сигурност на нашите корисници во online игрите. 

Трајни колачиња (Persistent cookies) вообичаено имаат дата за истек во далечна 
иднина и остануваат во твојот пребарувач додека не истечат или додека рачно не ги 
избришеш. Трајните колачиња ги користиме исклучиво за подобро разбирање на 
навиките на корисниците со цел да ја подобриме интернет страницата согласно 
твоите навики. Оваа информација е анонимна – твоите податоци за личноста не се 
видливи за нас. 

Дали на нашата страница има колачиња од трета страна? 

Има неколку надворешни сервиси кои за корисникот складираат лимитирани 
колачиња. Овие колачиња не се поставени од страна на оваа интернет страница, но 
некои служат за нормално функционирање на одредени можности кои на 
корисниците им го олеснуваат пристапот до содржината. Моментално 
овозможуваме: 

Оваа страна користи Google Analytics и Facebook пиксел кои користат колачиња. 

Социјални мрежи: Корисниците можат да се пријават и регистрираат преку 
сопствениот Facebook профил. 

• Споделувањето на написи на социјалните мрежи поставува колачиња на 
корисникот 

• Facebook пиксел служи за следење на конверзијата на таа социјална мрежа 
• Оваа алатка ни овозможува да ги обележиме корисниците кои ја посетиле 

страницата loto.mk кои се истовремено и корисници на Facebook социјалната 
мрежа 

Мерење на посета: loto.mk користи сервис за мерење на посетеност Google 
Analytics. Доколку сакаш да оневозможиш наведените сервиси да складираат 
колачиња, можеш да ги забраниш на следниот линк: Google Analytics- 

Дополнителни информации за исклучување на колачиња 

Со оневозможувањето на колачиња на твојот компјутер, кои можете да ги 
контролираш и конфигурираше на твојот интернет пребарувач, некои 
функционалности на нашата интернет страница нема да ти бидат на располагање, 
или нема да можеме да ти овозможиме лесен повторен пристап. 

Моментално постојат неколку интернет страници за исклучување колачиња за 
различни сервиси. 

Повеќе информации можеш да добиеш на следниот линк: 

Се за колачиња 

 

https://www.allaboutcookies.org/
https://www.allaboutcookies.org/

