Autorská práva
Vlastníkem a provozovatelem webových stránek www.zs-davle.cz je Základní škola Davle, která je v souladu se zák.
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů
(autorský zákon), v platném znění (dále jen "autorský zákon") oprávněna vykonávat majetková práva k těmto
internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).
Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na stránkách www.zsdavle.cz.
Ochrana dat
Shromažďované informace a jejich využití
Přístup na stránky www.zs-davle.cz může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních
údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i jiných zákonů, v platném
znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.
Předávání osobních údajů
Provozovatel spolupracuje se společnostmi, které mu poskytují různé služby. Tyto společnosti, pokud jsou k tomu
oprávněné, mohou nakládat s osobními údaji Uživatele, přičemž s těmito informacemi pracují pouze při plnění svých
povinností a nesmí je použít k jinému účelu. Provozovatel neprodává, nepřevádí a nesděluje osobní údaje třetím
stranám.
Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních
předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve
veřejném zájmu.
Pokud si Uživatel přeje opravit osobní data, které o něm Provozovatel má, může jej o to požádat na emailové adrese
skola@zs-davle.cz nebo na poštovní adrese uvedené na stránce Kontakty.
Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.
Jako většina webových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů
například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.Pokud nechce Uživatel cookies
používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém
prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto
stránek.
Odkazy na jiné stránky
Na stránkách www.zs-davle.cz
jsou uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud Uživatel navštíví některou z těchto
stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv
odpovědnost za postupy a politiku jiných společností. Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za reklamu,
popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoli třetím subjektem prostřednictvím webových stránek.
Chování Uživatelů
Při používání těchto stránek Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti těchto stránek, nemůže tyto
stránky využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných
míst těchto stránek. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva Provozovatele k těmto stránkám.
Každý uživatel webových stránek se při jejich užívání bude řídit platnými právními předpisy České
republiky, bude vždy jednat v souladu s těmito právními předpisy, dobrými mravy a těmito Pravidly a nebude jakkoli
poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

Bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak
než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Přístup na webové stránky a jejich užití je
bezplatné.
Odpovědnost a právní příslušnost
Informace na těchto stránkách jsou určené pro veřejnost. Veškeré informace uvedené na těchto webových stránkách
jsou pouze informativní povahy a jsou určeny pro obecné využití. Některé z informací publikovaných na webových
stránkách mohou být Provozovatelem přebírány z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel
v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací.

