Ochrana osobních údajů GDPR
Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách MŠ Větrník, Červený
Kostelec, Větrník 999, okres Náchod
Tyto zásady se vztahují na dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v
souvislosti s Vaší návštěvou webových stránek provozovaných MŠ Větrník. MŠ Větrník
nepřebírá odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných
webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme.
MŠ Větrník plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o
Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.
Co jsou to cookies?
Na internetových stránkách www.msvetrnik.cz jsou používány soubory „cookies“. Soubory
„cookies“ jsou krátké textové soubory, které webový server internetových stránek vytvoří ve
Vašem zařízení v momentě, kdy na ně vstoupíte a uloží je v počítači prostřednictvím
prohlížeče. V případě, že se vrátíte na stejné webové stránky, prohlížeč pošle uložený soubor
zpět a server tak získá veškeré informace, které si předtím u vás uložil. Pomocí cookies měříme
například, jak dlouho se na stránkách zdržíte a ze které stránky přicházíte.

Druhy cookies
a) podle využití webových domén
Cookies první strany – malý textový soubor cookie je uložen pomocí skriptu, který běží na dané
webové doméně (webové stránky obce). Takové cookie se všeobecně považují za bezpečnější.
Mnohem lépe prochází přes firewally a přísněji nastavená bezpečnostní pravidla prohlížečů.
Cookies třetí strany – cookie je uložena pomocí skriptu, který je do webu natahován z jiné
webové domény. Jednu a tu samou cookie lze tedy načítat na různých místech internetu a tím
pádem je možné uživatele sledovat napříč různými doménami.
b) podle trvanlivosti
Dočasné cookies („session cookies“) umožňují listovat jednotlivými záložkami našich stránek
a pamatují si jakoukoliv informaci, kterou zde zadáte. Dočasná cookie se automaticky smaže v
okamžiku, kdy internetový prohlížeč zavřete.
Dlouhodobé cookies („persistent cookies“) zůstávají v počítači uloženy déle či do doby, kdy je
ručně neodstraníte z internetového prohlížeče. Dlouhodobé cookies umožňují internetovým
stránkám pamatovat si Vaše preference a nastavení pro Vaši příští návštěvu a díky nim se např.
nemusíte neustále přihlašovat.
Internetové stránky MŠ Větrník používají jak dočasné, tak dlouhodobé cookies první strany a
třetí strany.

Přehled používaných cookies na stránkách MŠ Větrník, Červený Kostelec.
Název: PHPSESSID
Druh: Cookie první strany
Účel použití: Identifikátor vaší aktuální relace v PHP
Doba expirace: dočasné cookie
Kdo má přístup k jejím informacím: pouze aktuální webový server
Název: _gid
Druh: Cookie první strany
Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení
Doba expirace: 24 hodin
Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics
Název: _ga
Druh: Cookie první strany
Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení
Doba expirace: 2 roky
Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics
Název: _ga_wnd_header
Druh: Cookie první strany
Účel použití: Měření chování návštěvníků webu a jejich odlišení
Doba expirace: 1 minutu
Kdo má přístup k jejím informacím: aktuální webový server, aplikace Google Analytics
Právní důvod používání cookies
Používání souborů cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových
stránek vnímáme jako oprávněný zájem správce. K používání dalších souborů cookies nám
dáváte souhlas nastavením svého prohlížeče. Používání souborů cookies můžete ve svém
prohlížeči zakázat.

Škola neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto
webových stránek. To se netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například
prostřednictvím e-mailu nebo při použití webových formulářů, z kterých je patrný účel použití
Vámi uvedených osobních údajů. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím
webových stránek MŠ Větrník, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a škola ji
použije
pouze
pro
účely,
pro
které
jste
ji
poskytli.
Při zpracování osobních údajů škola dbá na dodržování zásad zabezpečení a důvěrnosti
zaručující soulad s Nařízením EU č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a s ostatními
obecně závaznými předpisy upravující oblast ochrany osobních údajů.

