Prohlášení o přístupnosti
www.benatkynb.cz se snaží o maximální přístupnost funkcí a obsahu dle pravidel tvorby
přístupného webu. Obsah je možný prohlížet pomocí standardních nástrojů internetových
prohlížečů. Pokud by se i přes naší snahu vyskytl problém s přístupností, budeme vděční za
nahlášení problému na e-mail: podatelna@benatkynb.cz.
V souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a
mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (http://www.benatkynb.cz)
Stav souladu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX,
XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které
webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení.
Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma
stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována
aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.
Nepřístupný obsah
V některých ohledech nejsou zcela plněna všechna kritéria. Například některá videa, nebo obrázky
mohou postrádat titulky. Uvedení těchto nedostatků do souladu se zákonem a s pravidly přístupnosti
by v tomto případě bylo pro provozovatele finančně, ale především technicky a organizačně
náročné. Povinný subjekt posoudil, že mu plnění požadavků podle § 4 až 6 zákona č. 99/2019 Sb.,
působí nepřiměřenou zátěž a zohlednil svou velikost a zdroje a odhadované náklady a přínosy ve
vztahu k očekávanému přínosu pro uživatele internetových stránek a mobilních aplikací, zejména
pro osoby se zdravotním postižením, přičemž zohlednil i četnost a dobu využití internetové stránky
a mobilní aplikace. S ohledem na § 7 zák. č. 99/2019 Sb., ve zněních pozdějších předpisů.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených
směrujte na níže uvedené kontakty.
Kontakt na správce obsahu
Obec Benátky
Adresa: Benátky 50, Smiřice 503 03
Úřední hodiny: Středa 18:00-19:00
Email: podatelna@benatkynb.cz
Telefon: +420 777 771 932
IČO: 00653306
Datová schránka: 6bda9xx
Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102
kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz
Zpracování osobních údajů
Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme
zpracovávat osobní údaje uživatelů. Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a
Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů). Známé také jako "GDPR".
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Bc.Helena Kuthanová
Email: info@opz1866.cz
Služby využívající osobní údaje
Uvedené osobní údaje zpracováváme pouze pro účely níže popsané. Osobní (ani žádné jiné) údaje
nezpracováváme pro potřeby cíleného nabízení zboží nebo služeb. Osobní údaje neprodáváme ani
neposkytujeme třetím stranám. Souhlas považujeme za platný do jeho odvolání, viz níže.
Odběr novinek e-mailem
Pro využívání služby odběru novinek e-mailem potřebujeme znát Vaši e-mailovou adresu.
Tento údaj neuvádíme veřejně a slouží pouze pro potřeby odesílání e-mailů s novinkami.
Webové formuláře
Při odesílání webových formulářů na této webové stránce ukládáme Vaši e-mailovou
adresu jako kontaktní údaj pro odpovědi. Tento údaj neuvádíme veřejně. Webové formuláře mohou
pro úspěšné odeslání požadovat další osobní údaje. V takových případech tyto údaje zpracováváme
pouze pro potřeby vyhodnocení formuláře a neuvádíme je veřejně.
Odvolání souhlasu
V případě, že si budete přát odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, oznamte
nám to na email: podatelna@benatkynb.cz.
Smluvní strany
Správcem těchto osobních údajů je obec Benátky.
Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně
nazývané cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky
pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat
opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies
nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Používáme cookies třetích stran. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke
čtení nebo zápisu těchto dat.
Souhlas s ukládáním cookies
Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak.
Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies

můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení
konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
Explorer: windows.microsoft.com
Chrome: support.google.com
Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23.9.2019.
Prohlášení bylo revidováno dne 5.5.2021.

