
 

INFORMACE O COOKIES  

 

Tyto webové stránky provozuje společnost MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, školská právnická osoba, se 

sídlem 70030 Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 383/27,  IČO: 01709089 (dále jen „škola”).  Prosíme, pročtěte si 

pečlivě naši politiku užívání cookies před používáním této webové stránky. 

Používáním této stránky souhlasíte s nakládáním s vašimi osobními údaji a s používáním cookies našich webových 

stránek. 

1. TYP ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Díky naší webové stránce sbíráme a zpracováváme různé typy osobních údajů. To zahrnuje: 

• Informace, které poskytnete při vyplňování kontaktního formuláře  

• Informace nasbírané pomocí cookies z našich webových stránek. 

 2. ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY 

Tato webová stránka také může obsahovat odkazy na ostatní webové stránky školy nebo webové stránky 

partnerů školy, stránky sociálních sítí nebo dalších společností spolupracujících se školou. Pokud kliknete na 

takový odkaz, berte prosím na vědomí, že i tyto stránky mají svoji politiku soukromí a cookies. Prosíme, 

projděte si také jejich podmínky, pokud se chystáte tyto stránky používat. 

Prosíme, berte na vědomí, že škola nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za obsah webových stránek třetích 

stran. 

 3. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Vaše osobní údaje při používání našich webových stránek můžeme získat třemi způsoby: 

1. Pokud nám odešlete vaše osobní údaje (např. v kontaktním formuláři), použijeme pro potřeby 

zpracování vašeho požadavku a pro zpětný kontakt s vámi. 

2. Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek a internetovou reklamu sbíráme pomocí cookies 

informace z vašeho počítače, jako je internetový protokol (IP), typ prohlížeče a jazykové nastavení, 

operační systém počítače, poskytovatel internetového připojení (ISP) a Vaše chování na webových 

stránkách. Tyto informace pro nás sbírá společnost Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, 

IČ: 26168685. 

Vaše osobní údaje nikdy neprodáváme nebo nesdílíme s jinými společnostmi, které by je využívaly pro svoje 

vlastní potřeby bez vašeho předchozího výslovného souhlasu. 

  



 

4. COOKIES 

Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše internetové stránky 

využívají pro svoji činnost tzv. cookies, což jsou soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem počítači. 

 CO JE TO “COOKIE”? 

“Cookie” je malý soubor, typicky složený ze slov a čísel, který odešle náš server do prohlížeče ve vašem počítači. 

Hlavním účelem cookies je umožnění serveru poskytnout co nejzajímavější obsah webové stránky danému 

uživateli dle jeho individuálních potřeb a preferencí. 

 JAKÉ COOKIES NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAJÍ? 

Naše webové stránky používají tyto cookies: 

• Cookies, které jsou poskytovány společnosti Seznam.cz, a.s., pomocí niž tato společnost shromažďuje 

a ukládá informace, které nám pomáhají analyzovat provoz na našich stránkách a zobrazovat Vám 

reklamu. 

Pokud se chcete dozvědět více o cookies a jejich širším využití, použijte, prosím, níže uvedené odkazy: 

http://www.aboutcookies.org/ (EN) 

https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/archive/20170301/ (CZ) 

5. ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ COOKIES  

Uživatelé mají možnost odmítnout, aby cookies byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí 

ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení. 

Menu 'Nápověda' ve vašem prohlížeči vám sdělí: 

• jak zabránit přijmutí nových cookies ve vašem prohlížeči 

• jak nastavit v prohlížeči oznámení při příjmu nového cookie 

• jak kompletně vypnout cookies 

6. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ ZÍSKANÝCH POMOCÍ COOKIES 

Údaje získané pomocí cookies uchováváme 1 rok od jejich získání. 

7. INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM 

Tyto informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro děti, rodiče a další osoby. 

  



 

8. KONTAKTUJTE NÁS 

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto pravidel o ochraně osobních údajů nás 

neváhejte kontaktovat: 

poštovní adresa:  70030 Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 383/27 

e-mail:   reditel@jesleostrava.cz 

telefon:   +420 731 706 858 

web:    http://mujmrnousek.cz/ 
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