Prohlášení o ochraně soukromí
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli
GDPR) účinné od 25. 5. 2018 má za cíl hájit práva (především) občanů Evropské unie proti
neoprávněnému nakládání s jejich osobními údaji.
Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory,
které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás
zajímá). Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Toto rozhraní slouží
k nastavení souhlasů se zpracováním cookies, dalších síťových identifikátorů či jiných
osobních údajů pro uvedené účely společnosti Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ:
04597486, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava
Cookies se rozumí informace uchovávané v krátkých textových souborech, umístěných na
počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších
návštěv, kdy slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské
předvolby apod. a zjednodušují a zrychlují tak používání webů. V našem případě se ukládají
informace o návštěvě pro pozdější vyhodnocení statistik návštěvnosti stránek a uložení
zvolených tipů na výlet, tzv. oblíbené výlety. Cookies mají význam pro ochranu soukromí a v
žádném případě nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Používáním našeho webu souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies může
uživatel omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. V případě, že
návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může
postupovat podle pokynů uvedených v záložce svého internetového prohlížeče „Help“ a
deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači. Kromě trvalé deaktivace
ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí
klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.
Jak zkontrolovat nastavení cookies v různých prohlížečích?
Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome:support.google.com
Opera:help.opera.com
Firefox:support.mozilla.org
MSIE:windows.microsoft.com
Safari:support.apple.com

