Prohlášení o přístupnosti
Městská knihovna v Broumově se zavazuje k zpřístupnění svých internetových 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.
Prohlášení přístupnosti se vztahuje na následující internetové stránky: www.knihovnabroumov.net

Struktura informací
Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně
naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny
možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné
zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stav souladu
Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1
z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu
Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu 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. Formát PDF je také
vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Acrobat Reader.
V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených
formátů dokumentů.

Vypracování prohlášení o přístupnosti
Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 23. 10. 2019
Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 23. 10. 2019
Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto
zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility
Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba
Městská knihovna v Broumově má za cíl, aby jím spravované internetové stránky byly přístupné všem
jejím uživatelům a to na základě principů přístupnosti (vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost
a stabilita). Kontaktovat nás můžete na adrese:
Městská knihovna v Broumově
Mírové nám. 52
550 01 Broumov
telefon: 491 523 733
e-mail: vedouci@knihovnabroumov.net
web: www.knihovnabroumov.net

Postupy pro prosazování práva
V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či
neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek
nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Prohlášení provozovatele internetových stránek
Tyto internetové stránky provozuje Městská knihovna v Broumově.
Provozovatel systému je společnost WIX.com, jakožto zpracovatel osobních údajů tímto prohlašuje,
že jsou osobní údaje zpracovávané v jí provozovaném redakčním systému dostatečně zabezpečeny
proti ztrátě a úniku a zároveň prohlašuje, že neposkytuje žádné zpřístupněné osobní údaje třetím
osobám. Zásady ochrany osobních údajů společnosti WIX.com
Správcem veškerého obsahu je Městská knihovna v Broumově, se sídlem Mírové nám. 52, 550 01
Broumov. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím
těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.
Prostřednictvím kontaktního formuláře uděluje návštěvník internetových stránek správci obsahu
souhlas se zpracováním svých osobních údajů. V zásadách zpracování osobních údajů v Městské
knihovně v Broumově je stanoven účel, rozsah zpracovávaných osobních údajů a doba platnosti
souhlasu. Všechny osobní údaje návštěvník poskytuje dobrovolně. Návštěvník internetových stránek
má možnost svůj souhlas kdykoli odvolat.

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".

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.

Smluvní strany
Správcem těchto osobních údajů je Městská knihovna v Broumově.
Zpracovatelem je společnost WIX.com.

Prohlášení o použití cookies
Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané
cookies.

Co jsou 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.

Jaké cookies používáme?
Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze
webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto
webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

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.

Kontakt na technického provozovatele webu:
WIX.com
Technická podpora:billing@wix.com
Web: http://www.wix.com
Telefonní číslo: 1-415-639-9034
Adresa: PO box 40190 San Francisco, CA United States

