Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Streda, 12 Február 2020 19:21

Redakčný systém Joomla!nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla
tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.
Údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:
- Registrácia užívateľov za účelom odoberania
infomailov, odosielaných zo systému
správcom portálu
- Registrácia užívateľov za účelom
odoberania SMS správ - SMS
- Registrácia užívateľov za účelom
prispievania do registrovaných diskusií

Email hlásnik
Pre odber infomailov sú povinné 2 údaje (pokiaľ ich inak nestanoví sám správca webového
sídla, čiže obec alebo mesto):
1. užívateľské meno (nemusí byť totožné
2. heslo

so skutočným menom registrujúceho sa)

Vyplnenie týchto údajov je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
V prípade, že registrujúci sa vyplní aj ďalšie údaje o svojej osobe, vypĺňa tieto údaje
dobrovoľne a tým zároveň prejavuje súhlas s uložením týchto údajov na serveri.
SMS správy
Pre odber sms informácií sa vyjadruje predchádzajúci súhlas.
Údaje slúžia len na účely zasielania SMS správ, nie sú poskytované tretím stranám a nie je
možné s nimi inak manipulovať.
Pre efektívnu prácu s webovou stránkou, použiteľnosť aplikácií, formulárov, pre výkonné
potreby webového sídla sa zaznamenávajú:
1. IP (Internet Protocol) adresy registrovaných
užívateľov, pokiaľ majú pridelenú IP
adresu
2. dátum a čas, kedy sa zaregistrovaný
užívateľ prihlásil cez webové rozhranie

Zásady používania súborov cookie
Na našich stránkach používame súbory cookie, aby sme skvalitnili naše služby.
Pozeraním našich stránok súhlasíte s používaním týchto súborov.
Súbory cookie môžete používať alebo zmazať podľa uváženia nastavením svojho
internetového prehľadača.
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Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími
stranami tzv. „cookie tretích strán“:
- od Google používame reklamný systém AdSense a pre účely sledovania štatistík
návštevnosti používame rozšírené štatistiky Google Analytics - ako Google nakladá s vašimi
súbormi cookies nájdete tu
- na našej stránke môžete nájsť tiež integrovaný obsah z iných webov – napr. odkazy z
Facebooku.
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