Informačná povinnosť ku cookies
Prevádzkovateľ tejto webstránky spracúva so súhlasom a v prípadoch stanovených zákonom č.
452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách aj bez súhlasu nižšie uvedené typy cookies.
Čo sú súbory cookies?
Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestnia vo Vašom počítači alebo zariadení pri
návšteve našej webovej stránky www.visithumenne.sk Prostredníctvom súborov cookies nie je možné
priamo identifikovať konkrétnu osobu.
Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity Vašich návštev na našej webovej stránke. Súbory
cookies používame na účely zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu,
uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď. čo umožňuje jednoduchšie prechádzanie našou
stránkou, a zhromažďovanie analytických informácií a to napríklad počtu návštevníkov na našej
webovej stránke. Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej webovej
stránky. Ukladá sa jedinečný identifikátor relácie, ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a
predvoľby užívateľa pri vašej ďalšej návšteve webovej stránky.
Technické cookies (tzv. základné cookies)
Pomocou týchto cookies sa zabezpečuje riadne fungovanie webovej stránky ako napr. ukladanie tovaru
do košíka, zobrazenie obsahu, prihlásenie do užívateľského konta a pod. V prípade tohto typu cookies
je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať údaje v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu užívateľa na účely
prevádzky, siete, služby alebo siete a služby v zmysle ustanovenia § 111 ods. 3 písm. a) zákona č.
452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Funkčné cookies
Pomocou týchto cookies zabezpečujeme funkčnosť a prispôsobenie obsahu našej webstránky, pričom
ich nastavujeme my alebo naši externí poskytovatelia. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ
oprávnený ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak
dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116
ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Analytické cookies
Pomocou týchto cookies je možné získať údaje o návštevnosti webovej stránky a informácie ktoré
najčastejšie vyhľadávate a ako sa pohybujete, aby bolo možné zabezpečiť jednoduchšie používanie a
lepší nákupný zážitok. Podstatou analytických cookies je možné rozpoznať opakovanú návštevu
webstránky z toho istého prehliadača na rovnakom zariadení, zároveň môžu sledovať aktivity
návštevníka pri prezeraní webstránky. V prípade tohto typu cookies je prevádzkovateľ oprávnený
ukladať alebo získavať prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, ak dotknutý
užívateľ udelil preukázateľný súhlas v zmysle ustanovenia § 109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5
zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.
V prípade ak prevádzkovateľ získal súhlas návštevníka/užívateľa služby v zmysle ustanovenia §
109 ods. 8 v nadväznosti na § 116 ods. 5 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách
prevádzkovateľ si plní svoju informačnú povinnosť nasledovne:

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:

Mestské kultúrne stredisko

Sídlo:

Gorkého 1, 066 01 Humenné

IČO:

00351865

Právna forma:

príspevková organizácia zriadená obcou

Zastúpený:

Mgr. Marta Helemiková, riaditeľka

kontaktné údaje:

email: riaditel@mskshe.sk
tel.: +421577882131

