Vyhlásenie k ochrane osobných údajov v súlade s GDPR pre
webovú stránku obce : Oreské a Cookies (ďalej len „obec“).
Obec Oreské (ďalej len „obec“) pre zabezpečenie komunikácie s verejnosťou
využíva webové sídlo úradu. Prostredníctvom webového sídla obec poskytuje
základné informácie o činnosti obce, oznamuje prijatie Všeobecne záväzných
nariadení, informuje o hospodárskej, ekonomickej, spoločenskej, kultúrnej,
športovej a inej činnosti obce o jej výsledkoch, zverejňuje zmluvy, faktúry,
objednávky, tlačivá a formuláre podľa typu agendy, informuje o verejnom
obstarávaní, sprístupňuje všetky podstatné informácie dotýkajúce sa občanov
a návštevníkov obce. Vo vzťahu k zamestnancom obce informuje o výberových
konaniach, poskytuje formuláre na registráciu zodpovedných osôb, poskytuje
formulár na oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov,
poskytuje formulár na sprístupnenie informácií. Poskytované služby na stránke
obce vyžadujú spracúvanie osobných údajov.
Obec sprístupňuje osobitne informácie – vo forme informačnej povinnosti, ktorá
bola riadne zverejnená na web- stránkach obce o spracúvaní vašich osobných
údajov, ktoré získavame prostredníctvom komunikačného kanála webovej
stránky obce, vrátane použitia cookies.
Obec spracúva informácie len v rozsahu nevyhnutnom na naplnenie účelu
vzťahujúceho sa k činnostiam úradu ako orgánu verejnej moci, ktoré sú určené v
§81 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a podľa
Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“).
1.Kto je zodpovedný na spracúvanie vašich osobných údajov na tomto
webovom sídle?
Obec Oreské, s.č. 7 90863, IČO :
00309753, tel. : 034 / 669 49 58 www.oreske.sk, obec.oreske@gmail.com
2.Kontaktné údaje zodpovednej osoby
Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail : peter.irsa@holic.sk
Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré
upravujú činnosti obce. Vzhľadom na veľký rozsah tejto agendy činnosti obce sa riadia
vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou, ktorá presne určuje zákonný rozsah a účel
spracovania údajov. Obec pri výkone právomocí postupuje v súlade s Ústavou SR konkrétne
podľa čl. 2 ods. 2 a čl. 64 až 71 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý upravuje
v §4 upravuje kompetencie obce na pri výkone základných (originálnych) činností samosprávy
a v § 5 pri výkone prenesených na obec.

3.Aké kategórie osobných údajov spracúvame?
Spracovateľské činnosti sú zohľadnené v Informácia o účeloch a dobe spracúvania
osobných údajov spracovávaných obcou Oreské, právnom základe, lehotách uchovávania
a príjemcoch obce.
4.Sú vaše osobné údaje zdieľané so sociálnymi médiami?
Nie, vaše osobné údaje nie sú zdieľané so sociálnymi médiami.
Umiestnenie Vašich osobných údajov vo forme audiovizuálneho záznamu (foto, video
s popisom meno+ priezvisko), je možné len s Vaším súhlasom.
5.Ako je zabezpečená bezpečnosť našej stránky?
Chránime vaše údaje pri prenose medzi vašim prehliadačom a našou stránkou používaním
Secure Sockets Layer - SSL HTTPS , certifikát : ISRG CPS. ISRG CPS v4.1 - Poďme
šifrovať (letsencrypt.org)
Webové stránky a COOKIES
Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na webové stránky obce Oreské, ktoré
sú prístupné na webových lokalitách www.oreske.sk.sk a na všetkých jej príslušných
podstránkach ako aj na obce a aj aplikáciách pre mobilné zariadenia.
a. Rozsah a účel spracovania
Osobné údaje používateľov našich webových stránok zaznamenávame a používame len v
rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a jej obsahu a služieb. Pri
prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš
prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv.
logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa,
kým sa automaticky nevymažú:
• IP adresa požadujúceho počítača,
• dátum a čas prístupu,
• názov a URL prevzatého súboru,
• webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL) a
• použitý prehliadač a prípadne aj operačný systém Vášho počítača, ako aj meno Vášho
prevádzkovateľa prístupu na internet.
Uvedené údaje budú nami spracované na nasledovné účely:
• Všeobecná administratíva webovej stránky,
• Zabezpečenie hladkého pripojenia na webovú stránku,
• Zabezpečenie pohodlného používania našich webových stránok.

Právny základ V tomto prípade je právnym základom spracovania osobných údajov čl. 6 ods.
1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Spracovanie uvedených údajov je totiž
nevyhnutné pre prevádzkovanie našich webových stránok a tým na účely nášho oprávneného
záujmu na ich fungovaní. Poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani
zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné naše webové stránky navštíviť.
Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať.
Doba uchovávania Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde
k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových
stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky.
K dlhšej dobe uloženia pristúpime v prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

Cookies
Čo sú cookies?
Pre pro-užívateľské webové stránky a prispôsobenie prevádzky našich webových stránok
Vašim potrebám, náš portál používa súbory cookies. Súbor cookie je malý súbor, ktorý sa na
Vašom počítači ukladá lokálne, keď navštívite webové stránky. Súbory cookie nám tiež
umožňujú analyzovať používanie našich webových stránok. Nezahŕňajú žiadne osobné údaje a
nie je možné Vás prostredníctvom nich identifikovať na webových stránkach tretích strán vrátane stránok poskytovateľov analýzy.
Aké cookies používame a prečo?
Používame iba nevyhnutné cookies, ktoré umožňujú základné funkcie fungovania našej
webovej stránky (prevádzkovateľ: Obec Oreské. a bezpečný prístup k webovej stránke. Naša
webová stránka nemôže bez týchto cookies fungovať. K takémuto spracúvaniu údajov
dochádza v súlade s ustanovením §55 ods. 5 Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických
komunikáciách. Údaje nebudú zdieľané s tretími stranami ani prenášané do tretích krajín alebo
medzinárodných organizácii.
§ 55 ods. 5 Zák. č. 351/2011 Z.z. :
„Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení
užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a
úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie
príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.“
Zákon pokladá za súhlas s uložením cookies aj to, že užívateľ ich získavanie nezakázal vo
svojom prehliadači. Tak či tak je poskytovateľ služieb povinný poskytnúť jasné a úplné
informácie o účele ich spracovania.

Názov
_ga_02SFH135EC
_ga
_ga_GV3TB6X57M

Poskytovateľ
.oreske.sk
.oreske.sk
.oreske.sk

Účel
Analytics
Analytics
Analytics

Lehota uloženia
2 roky
2 roky
2 roky

Popis :
Súbor cookie _ga : nainštalovaný službou Google Analytics, vypočítava údaje o
návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje využitie stránok v
rámci analytického prehľadu stránok. Cookie ukladá informácie anonymne
a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných
návštevníkov.
Analytics

Analytické súbory cookie slúžia na pochopenie interakcie návštevníkov s
webovou stránkou. Tieto súbory cookie poskytujú informácie o metrikách,
počte návštevníkov, miere okamžitých odchodov, zdroji návštevnosti atď.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Nakoľko ide o technické cookies, nie je možné súbor cookies vymazať.
Ako je možné zmeniť nastavenia cookies?
Cookies môžete prijať alebo odmietnuť - vrátane tých, ktoré sa používajú na sledovanie
webových stránok - výberom vhodných nastavení pre váš prehliadač. Môžete nastaviť
prehliadač, aby vás upozornil, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ich úplne zablokovať.
Viac informácii o tom, ako je možné spravovať cookies policy najviac používanými
prehliadačmi sa dozviete:
•

Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

•

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

•

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

•

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

•

Opera
https://help.opera.com/cs/latest/

•

Apple Safari
https://support.apple.com/en-gb/safari

Pre ďalšie informácie je možné kontaktovať zodpovednú osobu obce Oreské.

