Zásady na ochranu súkromia a osobných údajov
Obec Tomášov
V súlade so Zákonom 351, §55, odsek 5.

Používanie analytického softvéru "Google Analytics"
Používame analytický softvér "Google Analytics", službu na účely webovej analýzy spoločnosti
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google
Analytics využíva sledovací súbor (tracking cookie) na opakovanú identifikáciu používateľa, ktorý
naše webové stránky v minulosti už navštívil. Pri tomto cookie ide o malý textový súbor, ktorý bude
uložený vo Vašom počítači a umožňuje analýzu priebehu návštev našich webových stránok (tzv.
používateľský profil). Sledovací súbor má dvojročnú životnosť. Informácie o používaní našich
webových stránok, ktoré tento súbor zaeviduje (vrátane Vašej IP adresy) sa spravidla prenášajú na
server spoločnosti Google v USA, kde sa zhromažďujú. Google Analytics sme v záujme
anonymizovaného evidovania IP adries rozšírili o kód „gat._anonymizeIp();“, (tzv. IP masking).
Vašu IP adresu (číslo, ktoré Váš poskytovateľ pripojenia na internet pridelil Vášmu počítaču) preto
Google z našej iniciatívy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch
Dohody o Európskom hospodárskom priestore predtým skracuje. Používateľské profily vytvorené
službou Google Analytics sú týmto anonymizované, t.j. vyvodiť z nich, o ktorú konkrétnu osobu
ide, je fakticky vylúčené. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA
prenáša plná IP adresa a skracúva sa tam. Google okrem toho dodržiava Zásady o ochrane osobných
údajov Dohody „US Safe Harbor“ a je registrovaný v rámci programu „Safe Harbor“ amerického
ministerstva obchodu.
Požívateľské profily obsahujú napríklad informácie o dĺžke návštevy, približnom geografickom
pôvode, pôvode rôznych typov návštevnosti, stránkach, na ktorých používatelia návštevu ukončujú
a priebehu návštevy. Google tieto informácie použije na vyhodnocovanie Vášho využívania našich
webových stránok, zostavovanie hlásení pre nás o aktivitách na webových stránkach a poskytovanie
nám ďalších služieb spojených s využívaním webovej stránky a internetu.
IP adresa, ktorú Váš internetový prehliadač v rámci Google Analytics oznámi, sa nepriraďuje k
iným údajom spoločnosti Google. K prenosu týchto údajov spoločnosťou Google smerom k tretím
osobám dochádza iba na základe zákonných predpisov alebo v rámci poverenia na spracovanie
údajov. Google v žiadnom prípade Vaše údaje nepáruje s inými údajmi, ktoré zaznamenáva.
Používaním našej webovej stránky vyhlasujete, že so spracovaním o Vás zhromažďovaných údajov
firmou Google, vyššie opísaným spôsobom spracovania údajov a na vyššie uvedené účely súhlasíte.
Ukladaniu súborov cookie môžete príslušným nastavením softvéru Vášho prehliadača zabrániť;
upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade sa eventuálne nebudú dať využívať všetky
funkcie našich webových stránok v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť evidovaniu
údajov, vytvorených súbormi cookie a vzťahujúcimi sa na Vaše využívanie webovej stránky
(vrátane Vašej IP adresy) cez Google, ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom Google
tak, že si stiahnete a nainštalujete zásuvný program (plugin) pre internetový prehliadač dostupný
pod nasledovným odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Podrobnejšie informácie o Google Analytics a ochrane osobných údajov nájdete na
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de,
resp.
na http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html.

Súbory cookie – ako ich používame
Tieto zásady obsahujú podrobnosti o tom, ako používame súbory cookie, ako aj súbory a
technológie im podobné – napríklad lokálne zdieľané objekty známe aj pod názvom súbory „Flash
cookie“, webové návesti a pod. Všetky tieto súbory a technológie spoločne nazývame „súbory
cookie“. Ak navštívite naše webové stránky a v prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie,
považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookie.

Čo sú súbory cookie a ako fungujú?
Súbory cookie sú malé súbory, ktoré do vášho počítača posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré
navštívite. Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Pri ďalšej
návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť
webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodne súbor cookie vytvoril.

Prečo používame súbory cookie?
Vo web stránkach používame súbory cookie, aby sme vám mohli poskytnúť plynulejšiu a
jednoduchšiu prácu s webom. Pozrite si svoje možnosti správy súborov cookie v ďalšej kapitole.
Naše domény tiež môžu obsahovať prvky, ktoré nastavujú súbory cookie za subjekty tretej strany,
napr. tlačidlo „Like“ služby Facebook, alebo tlačidlo „Tweet“ služby Twitter, umiestnené reklamy
spoločnosti Google alebo aj snímanie návštevnosti Google Analytics.

Ako môžem spravovať súbory cookie?
Dostupné možnosti na správu súborov cookie si môžete pozrieť v svojom prehliadači. Pomocou
prehliadača si môžete spravovať súbory cookie týkajúce sa základných funkcií, zlepšenia webovej
stránky, prispôsobenia a reklamy. Rôzne prehliadače využívajú rôzne spôsoby na zakázanie
súborov cookie, ale väčšinou sa nachádzajú v ponuke Nástroje alebo Možnosti. V prehliadači si
môžete tiež prečítať informácie pomocníka. Okrem správy súborov cookie vám prehliadač obvykle
umožňuje riadiť súbory podobné súborom cookie – napríklad miestne zdieľané objekty, a to
napríklad povolením súkromného (anonymného) režimu.
Využívame súbory cookie spravované subjektmi tretej strany na propagáciu svojich produktov na
webových stránkach spoločnosti Google, ako aj iných spoločností. Príjem niektorých reklamných
súborov cookie tretej strany môžete prípadne zrušiť prostredníctvom stránok na správu súborov
cookie.
Zakázanie súborov cookie môže mať za následok, že nebudete môcť používať niektoré súčasti
našich webových stránok. Ak svoje súbory cookie z prehliadača vymažete, môže byť potrebné
znovu nainštalovať súbory cookie slúžiace na odhlásenie.

Ako dlho si informácie ponechávame?
To závisí od typu súborov cookie. Platnosť súborov typu „session cookie“ vyprší po zatvorení
prehliadača. Trvalé súbory cookie vrátane lokálne zdieľaných objektov („Flash cookie“) majú
obvykle dátum skončenia platnosti v rozsahu do jedného roka.

Čo by ste ešte mali vedieť?
Okrem zhromažďovania dát na webových doménach zhromažďujeme aj iné typy informácií v
zmysle zásad ochrany súkromia. Prevádzkujeme tiež program redakčného systému KEVAR na
zlepšenie svojich web stránok – program zlepšovania produktov a služieb. Tento program je
založený na zhromažďovaní informácií o tom, ako používatelia hľadajú a používajú aplikácie a
funkcie vo svojich zariadeniach.

