O webu
Prohlášení o přístupnosti
Dům dětí a mládeže Habartov naplňuje přístupnost webových stránek 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 webové stránky:
www.ddm-habartov.cz
www.ddmhabartov.cz

Stav souladu
Tyto webová stránky jsou plně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Další formáty
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu
DOC, DOCX a PDF. Uvedené formáty jsou používány s ohledem na obsah typografických
prvků a formátování, které webový formát HTML nedostatečně zpracovává. U všech
aktuálních internetových prohlížečů je v dostatečné míře integrována funkce umožňující
jejich načtení.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno 21.9.2019 plně v souladu s metodikou MVČR
k předmětnému zákonu.
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
Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov
K. Čapka 573
357 09 Habartov

Kontakt na technického provozovatele
Petr Ondříšek
Švermova 139
357 09 Habartov
+420 702 129 546
petr.ondrisek@seznam.cz

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
Uvedené stránky neshromažďují a nezpracovávají osobní údaje uživatelů.
Případné zpracovávání by podléhalo 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".

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky neukládají na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.
Jejich vytváření je ně těchto stránkách zakázáno.
Cookies třetích stran
V rámci zvyšování globální ochrany nebrání jmenované weby prohlížečům v ukládání
jejich vlastních provozních záznamů (cookies).
Ukládání cookies
Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.
Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:
•
•
•
•
•

Microsoft Edge: support.microsoft.com
Google Chrome: support.google.com
Mozilla Firefox: support.mozilla.org
Opera: help.opera.com
Safari: support.apple.com

Informační kontakt
Máte-li k uvedeným informacím dotaz, obraťte se na správce těchto webových
stránek nebo technického provozovatele.
Zodpovídá: Dům dětí a mládeže Habartov, okres Sokolov
Vytvořeno: 21.9.2019
Aktualizováno:

