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POLITIKA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Aplikace newskit. byla vytvořena jako bezplatná. Tato služba tedy bude vždy
poskytována zdarma a je určena k použití jako prohlížeč RSS kanálů s možností otevírání
přímých zdrojů zpráv (webových stránek vydavatele) s předdefinovanými zdroji. Tato
aplikace je a vždy bude plně nevýdělečná.
Tento dokument slouží k informování návštěvníků o podmínkách využívání aplikace a
poskytnutí případných kontaktů.
Používáním aplikace souhlasíte s tímto ujednáním a to trvá po celou dobu využívání
aplikace.
Sběr a využívání informací
Z důvodu výběru zpráv přímo pro Vás a statistik jsou uchovávána data o počtu
přečtených dat dané kategorie, kanálu či tagu. Jsou využívány pouze při používání
aplikace za účelem nejlepšího možného zážitku, jak již bylo zmíněno.
Tyto informace jsou uchovány čistě ve vašem zařízení, nikam jinam nejsou zasílány a
nikdo k nim nemá přístup. Ani majitel aplikace nemá jakoukoliv možnost, jak k těmto
datům přistupovat.
Bezpečnost
V matsworld.io bereme vaše bezpečí velmi vážně. Jak již bylo zmíněno, s žádnými vašimi
daty nepracujeme a aplikace ani jakoukoliv interakci, která by data kamkoliv mimo vaše
zařízení nepodporuje.
Odkazy na jiné weby
Tato aplikace obsahuje obsahy na jiné weby, konkrétně odkazy na detaily zpráv. Vždy,
když stisknete tlačítko ‘Detail’, budete přesměrováni na web zdroje zprávy. Uvědomte si,
prosím, že tyto weby nejsou provozovány námi. Proto vám pro vaše plné povědomí
doporučujeme přečtení politiky soukromí webů jednotlivých zdrojů. Nemáme nad nimi
žádnou kontrolu a nebereme žádnou zodpovědnost za obsah, politiku soukromí, ani
cokoliv jiného na těchto webech. Nicméně všem zdrojům plně důvěřujeme a pokud
bychom o nějakých nebezpečných praktikách věděli, odkazy na tyto weby bychom
vůbec nepoužívali.
Soukromí dětí a mládeže
V aplikaci je možný neomezený přístup na internet. Proto doporučujeme osobám
mladším 17-ti let, aby instalaci aplikace nejdříve konzultovali se svým zákonným

zástupcem. Nechceme tímto však mladistvé od používání aplikace odradit, aplikace je
naopak koncipovaná právě pro ně.
Vlastnictví zpráv
Všechny náhledy článků zveřejněné v této aplikaci jsou v plném vlastnictví jejich
publikovatelů, kteří jsou zmíněni buď vedle článků v seznamech, nebo pod nimi v
náhledu. Tyto zprávy využíváme pouze s jejich plným písemným souhlasem.
Změny tohoto dokumentu
Je možné, že se tato pravidla budou měnit. Proto vám doporučujeme tento dokument
čas od času kontrolovat. Nová pravidla nabývají platnosti publikováním nového
dokumentu na webové stránky newskitu (newskit.matsworld.io). V případě změny
pravidel nejsme povinni uživatele o nich informovat.
Loga zdrojů
Všechna loga použitá v aplikaci jsou ochrannými známkami zdrojů zpráv - jejich
majitelů, tedy nikoliv naše. Řídíme se vždy podmínkami využívání loga jednotlivého
zdroje, pokud nějaké má.
Kontaktujte nás
Kontaktní osobou je Matyáš Boháček, kterého v případě dotazů či připomínek
kontaktujte na matyas.bohacek@matsworld.io, popřípadě info@matsworld.io. Ten také
zodpovídá za vývoj aplikace a vztahy s jednotlivými zdroji.
Aplikace newskit. je oficiálně vlastněna Lucií Boháčkovou, nicméně je vyvíjena
Matyášem Boháčkem.

