Soukromí a zabezpečení
Publikováno z Oficiální stránky obce Chrášťovice (https://chrastovice.cz)

Soukromí a zabezpečení [1]
Jste na oficiálních stránkách obce Chrášťovice, která tyto stránky provozuje. Vytvořili jsme tato
pravidla, abychom zdůraznili náš závazek zachovávat vaše soukromí. Dozvíte se zde také, jakým
způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, které nám poskytnete, jak tyto data používáme a proč
je zpracováváme.
Tím, že používáte stránky www.chrastovice.cz [2] automaticky stvrzujete a přijímáte podmínky a
pravidla tohoto prohlášení, stejně jako účel a metody zpracování vašich osobních informací, které
jsou shromažďovány.

Jak jsou vaše osobní data uložena a používána
V průběhu používání stránek, například při přihlašování a odesílání zpráv, budete požádáni o
poskytnutí takových osobních informací jako je (ale nejen) vaše jméno a příjmení, platná adresa se
směrovacím číslem, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a další kontaktní informace.
Tyto informace budou okamžitě odeslány zabezpečeným spojením na náš server v České Republice
a uloženy do zabezpečené databáze. Na našich stránkách jsou vaše údaje nepřístupné jiným
uživatelům. Pro větší komfort ukládáme údaje, vložené do formulářů a také nastavení zobrazení
stránek do tzv. šifrované cookie [3] ve vašem počítači.
Všechna získaná data jsou archivována v bezpečném a chráněném prostředí se zachováním jejich
správnosti a přesnosti. Máte zákonné právo vyžádat si kopii vašich archivovaných údajů a případně
požadovat opravu možných chyb.
Vaše osobní informace jsou chráněny a jejich poskytnutí je možné jen v souladu se zákonem.
Neshromažďujeme vaše osobní data, když používáte naše služby, bez vašeho vědomí. Vaše osobní
data neprodáme, nepronajmeme ani neposkytneme třetím stranám.

Cookies
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako
cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči
nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během
prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej
zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné
zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku,
která konkrétní cookie vytvořila. Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto
cookies nám pomáhají:

identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při opětovných
návštěvách, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat
vás opakovaně o e-mail a heslo;
zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu;
se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení
k našemu webu a nejedná místo vás;
evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém
prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám
nemusíme být schopní poskytovat naše služby.
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Dále do vašeho zařízení:

ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují: sledovat návštěvnost našeho webu,
jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy, které používáme pro zlepšení
funkčnosti našeho webu;
Pokud využití cookies nevypnete v sekci Nastavení cookies a související zpracování a po našem
upozornění kliknete na jakýkoli odkaz na našem webu (mimo panel s upozorněním) nebo kliknete na
tlačítko „Souhlasím“, jež je součástí upozornění, budeme mít za to, s využíváním těchto cookies a
zpracováním vašich údajů ouhlasíte.
Nastavení cookies a související zpracování
Ukládání souborů cookies můžete snadno vypnout přímo ve svém prohlížeči. Pro nejčastěji
používané prohlížeče najdete návod zde:

Chrome [4]
Firefox [5]
Internet explorer [6]
Safari [7]
Pokud používáte jiný prohlížeč, můžete způsob jak odstranit a blokovat cookies najít přímo v jeho
nápovědě.

Jak na našich webových stránkách zpracováváme osobní údaje
návštěvníků?
Využívání osobních údajů návštěvníků webu
Pokud navštívíte naše webové stránky, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na základě
našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:

zlepšování uživatelské zkušenosti, kdy získáváme informace, na základě kterých pro vás
budeme moci web v budoucnu vylepšit, naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich
služeb a jejich bezproblémová funkčnost pro vás;
vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho
jednotlivých stránek; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity a funkčnosti
našeho webu;
ochrana majetku a osob, kdy využíváme údaje pro předcházení útoků na náš web a ohrožení
jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová
funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.
Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje:

IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými
zařízeními v síti internet);
MAC adresa (adresa zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti),
operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.
Osobní údaje používáme po dobu maximálně 14 měsíců. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout v sekci
Nastavení cookies a související zpracování.
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Pokud máte pocit, že zpracováváme vaše data bezdůvodně a nelze zpracování těchto dat zabránit
výše popsaným způsobem odstranění a/nebo vypnutí cookies, máte právo proti tomuto zpracování
uplatnit námitku. Námitku pošlete písemně elektronicky či tištěnou formou na adresu Obecního
úřadu [8] a uveďte vaše kontaktní údaje, nejlépe adresu, telefon a e-mail. Uveďte, jaká data o vás si
přejete odstranit či nezpracovávat. Vaši námitku prověříme během 72 hodin, a v případě její
oprávněnosti zjednáme nápravu. O vyřízení námitky budete informováni na zaslané kontaktní údaje.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme
shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky
zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Z jakých zdrojů osobní údaje zpracováváme?
Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty přímo vámi v rámci
návštěvy naší webové stránky sledováním vašeho chování na ní.

URL zdroje: https://chrastovice.cz/soukromi-zabezpeceni
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