Vážení návštěvníci je Vám k dispozici nová služba zasílání oznámení do vaší
emailové schránky nebo formou SMS. K přihlášení k odběru využijte v menu
v levé části obrazovky nebo v pravé části s názvem registrace návštěvníků.
Na stránkách https://www.obechvozdec.cz/registrace-navstevniku/ je možné si
zprovoznit službu zasílání novinek zveřejňovaných na webu na váš e-mail nebo
formou SMS.
Službu si můžete registrovat na stránce v menu registrace návštěvníků
(Přihlášení návštěvníka - správa odebíraných informací).
Spuštění služby zasílání novinek na e-mail sestává ze dvou kroků:


Registrace služby:
V prvním kroku si na stránce registrace zadáte e-mailovou adresu, na kterou
chcete novinky zasílat. Můžete uvést i své jméno a příjmení, ale není to povinné.
Po vyplnění a odeslání formuláře Vám bude na zadaný e-mail doručena potvrzující
zpráva o tom, že pro tuto adresu požadujete službu zasílání novinek.



Aktivace služby:
Druhým krokem je aktivace služby, kterou provedete klinutím na potvrzující odkaz
v doručeném e-mailu. Pokud na něj nelze kliknout, zkopírujte adresu uvedenou v
e-maliu do adresního řádku prohlížeče a potvrďte. Po přihlášení si vyberte jaké
novinky budete odebírat: Přihlášení návštěvníka - správa odebíraných
informací, zaškrtnout a uložit nastavení. Teprve po navštívení uvedené adresy
bude služba zasílání novinek aktivní!
Službu zasílání můžete kdykoliv zrušit. Pro navštívení této stránky a zrušení služby
potřebujete znát heslo, které Vám bylo doručeno potvrzujícím e-mailu při registraci
služby. V případě ztráty hesla si můžete nechat poslat nové heslo na
stránce Zapomněli jste heslo? Automaticky Vám bude zasláno na uvedenou emailovou adresu.
Služba zasílání novinek je pouze informační a její funkčnost nemusí být vždy
zaručena (techn. výpadky serveru a pod.).
Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od Obce Hvozdec dostávat informace o změnách na
webových stránkách naší obce prostřednictvím emailu, sms, který nám sdělíte a tím
udělíte souhlas s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email
zpracovávat výhradně k těmto účelům. V případě, že se kdykoliv v budoucnu
rozhodnete, že již od obce nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat
svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na
adresu sídla správce.
Prohlášení
Obec Hvozdec prohlašuje, že Vaše emailová adresa nebude zneužita pro jiné účely
než zasílání novinek na uvedený email. Fukčnosti této služby není garantována a
může fungovat omezeně v případě technických potíží na serveru, aktualizací skriptů,
atd.

