COOKIES
Adresa webovej stránky:
https://www.tourline.sk.
Prevádzkovateľ webovej stránky:
TOUR LINE s.r.o. IČO: 51244012 Pri hrádzi 7, 82106 Bratislava – Podunajské Biskupice
Súbory cookies , aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame.
Komentáre:
Ak pridáte komentár na našej stránke, môžete súhlasiť s uložením vášho mena, e-mailovej adresy a
webovej stránky do súborov cookies. Je to pre vaše pohodlie, aby ste nemuseli opätovne vypĺňať vaše
údaje znovu pri pridávaní ďalšieho komentára. Tieto súbory cookies sú platné jeden rok.
Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo
formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti
spamu.
Anonymizovaný reťazec vytvorený z vašej e-mailovej adresy (nazývaný aj hash) môže byť poskytnutý
službe Gravatar pre overenie, či ju používate.
Zásady ochrany osobných údajov služby Gravatar nájdete na: https://automattic.com/privacy Po
schválení vášho komentára bude vaša profilová fotografia verejne zobrazená spolu s obsahom vášho
komentára.
Pri pridávaní komentára, komentár a jeho meta údaje sú uchovávané oddelene.
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu
spamu.
Multimédiá:
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu obrázkov s EXIF GPS
údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.
Články:
Pri úprave alebo publikovaní článku budú vo vašom prehliadači uložené dodatočné súbory cookies.
Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne osobné údaje a odkazujú iba na ID článku, ktorý ste
upravovali. Súbory sú platné 1 deň.
Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a
podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú
stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťostranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej
interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
Aké práva máte nad svojimi údajmi:
Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste tu pridali komentár, môžete požiadať o export vašich
osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, vrátane údajov, ktoré ste nám poskytli. Môžete tak isto
požiadať o vymazanie osobných údajov. To sa ale netýka údajov, ktoré o vás musíme uchovávať z
administratívnych, právnych alebo bezpečnostných dôvodov.

