Používaním stránok www.slovaci.ch (ďalej: „platforma“) súhlasíte s nasledovnými pravidlami ukladania
a využívania dát touto platformou.

Úvod
Platforma je nekomerčná a pre používateľov úplne bezplatná. Slúži ako pomôcka pre krajanov, aby sa vo
Švajčiarsku rýchlejšie a ľahšie dokázali navzájom informovať, nájsť si nové kontakty atď.
Z nekomerčného charakteru platformy vyplýva, že:
-

Na jednej strane sú dáta používateľov použité výhradne len pre internú potrebu chodu stránok a nie
sú predávané/poskytované tretím stranám, a zároveň že:
Nemožno očakávať komerčnú úroveň kvality, ako je doba reakcie na dotazy, využitá technológia
atď., keďže platforma je prevádzkovaná „pro bono“.

Automaticky ukladané dáta
Nakoľko je platforma bezplatná a umožňuje anonymné využitie komukoľvek, je nutné sledovať určité
technické minimum o prístupoch na server platformy: otvorením stránky platformy sa uloží prístupová
IP adresa, session cookie a tracking cookie návštevníka.
Tieto dáta slúžia na technickú identifikáciu prístupu čitateľa a umožňujú bežnú prevádzku, ako napríklad:
-

Prihlásenie používateľa do platformy cez jeho login.
Riešenie technických problémov nahlásených zo strany používateľov.
Ochrana súkromia používateľov blokovaním nevhodne sa správajúcich anonymných záškodníkov.

Ukladané dáta nie sú poskytované tretím stranám a slúžia len pre zabezpečenie bežného chodu
platformy. Neexistuje osoba disponujúca záujmom či časom potrebným na skúmanie či analýzu týchto
dát. Až v prípade krajnej nutnosti, ako napr. hľadanie príčiny chyby nahlásenej používateľom, vynakladá
webmaster súkromné prostriedky potrebné na analyzovanie relevantných dát a rekonštrukcie problému.

Dáta zadané používateľom
Čokoľvek, čo používateľ vloží explicitne do platformy, ako napr. ponuka/dopyt práce, texty diskusného
fóra atď., sa samozrejme ukladá do databázy.
Tieto dáta sú:
-

buď uložené priamo v databáze platformy slovaci.ch, alebo
sú ukladané do systému GpsNose, ak ich používateľ zadal pomocou mobilnej appky GpsNose, alebo
použil komunitné funkcie na webe www.slovaci.ch pre komunity začínajúcich sekvenciou
„%www.slovaci.ch“.

Dáta zadané buď na web alebo pomocou mobilnej appky GpsNose nie sú využívané na iné účely, než je
zjavné pri bežnom využívaní:
-

webu www.slovaci.ch, alebo
webu www.gpsnose.com, alebo
mobilnej appky GpsNose.

Odosielanie emailov z platformy
Z platformy slovaci.ch môže používateľ obdržať email v týchto prípadoch:
1. Pri registrácii svojho nového prihlasovacieho loginu mu bude automaticky zaslaný overovací kód na
adresu zadanú v prvom kroku registrácie.
2. Pri zabudnutí svojho prihlasovacieho hesla môže použiť funkciu „zaslať zabudnuté heslo“ a bude mu
odoslané jeho aktuálne heslo na jeho email adresu.
3. Ak mu iný používateľ odošle internú poštu, je táto odoslaná v mene platformy cez server, aby
nedošlo k prezradeniu email adresy odosielateľa.
4. Ak si používateľ explicitne nastaví možnosť „Informačný email, čiže newsletter“ určitého typu vo
svojom používateľskom profile, môže z času načas obdržať email zvoleného typu.
5. Ak si používateľ explicitne nastaví možnosť „Zasielanie diskusií emailom“ a v diskusii, v ktorej
participuje, sa vyskytne nový príspevok, bude mu tento odoslaný aj prostredníctvom emailu.
Z platformy GpsNose môže používateľ obdržať email, ak mu iný používateľ zašle správu, ktorú sa
nepodarilo doručiť cez mobilnú appku (napr. bola appka zastavená či odinštalovaná).
Nastavenia zasielania oznamov z platformy GpsNose je možné zmeniť priamo v mobilnej appke GpsNose
alebo kliknutím na odhlásenie email oznamov v ktoromkoľvek cez GpsNose doručenom emaile.

Úplné odstránenie dát
V prípade, že si používateľ praje úplné odstránenie svojich dát z platformy, môže tak urobiť odoslaním
bezplatnej požiadavky na info@slovaci.ch. V prípade úspešného overenia identity používateľa budú dáta
z platformy promptne vymazané.
Dáta z platformy GpsNose si môže používateľ zmazať sám, priamo v appke GpsNose.

