Vážení občania.
Zmeškali ste niekedy hlásenie miestneho rozhlasu, obecnú akciu či dátum zasadnutia zastupiteľstva obce?
Nedostali sa k vám dôležité správy ohľadom aktuálnej situácie v súvislosti s koronavirovým ochorením?
Ak by ste chceli byť informovaní o aktuálnom dianí v našej obci, potom pozorne čítajte nasledujúce riadky.
Komunikačný kanál Hlásenierozhlasu.sk, vďaka ktorému vás informujeme pomocou mobilnej aplikácie, e-mailu,
SMS správou alebo cez Facebook či webovej stránky obce, vám ponúka moderný spôsob odberu týchto správ.

Ak ešte nie ste zaregistrovaní, neváhajte využiť tento spôsob odberu hlásenia!
Veríme, že si túto službu obľúbite a nabudúce už nezmeškáte žiadnu dôležitú informáciu z obecného úradu.
Ako samotná služba funguje?
Poverená osoba obce Tajov zadá správu/hlásenie do systému Hlásenierozhlasu.sk. Určí dôležitosť a typ upozornenia.
Po jej odoslaní Vám správa príde podľa toho, ako máte odber hlásenia nastavený – teda do mobilnej aplikácie, e-mailu
či ako SMS správa. Súčasne sa prepíšu aj na Facebook a webové stránky obce.
Spôsob odberu hlásenia si môžete vybrať podľa vašich možností. Uprednostňujeme využitie mobilné aplikácie, e-mailu
alebo sledovanie Facebooku a webových stránok. Ak nemáte žiadnu z týchto možností odberu a chcete odoberať bežné
hlásenie prostredníctvom SMS správ, prihláste sa prosím osobne na obecnom úrade, kde vám bude služba aktivovaná.
(odber SMS bude povolený len jednej osobe v domácnosti).
TIP: Odporúčame všetkým pri registrácii uviesť tiež telefónne číslo (krízové / výstražné správy sú odosielané na všetky
dostupné kontakty).

Ako sa môžete prihlásiť?
MOBILNÁ APLIKÁCIA – stiahnite si aplikáciu Hlásenierozhlasu.sk
1. Mobilná aplikácia Hlásenierozhlasu.sk stiahnite si zadarmo na Google Play (operačný systém Android) alebo
na App Store (operačný systém iOS).
TIP: Naskenujte jeden z vyššie uvedených QR kódov do aplikácie vo vašom telefóne a kliknite na uvedený odkaz.

2. Po úspešnej inštalácii a registrácii vyhľadajte obec Tajov a potvrďte odber.
3. V menu Nastavenia upozornení si vyberte, ktoré typy hlásení Vás zaujímajú a aké novinky budete chcieť
odoberať. Toto nastavenie ide kedykoľvek upraviť.
INTERNET - prihláste sa cez internet
Na internete vo webovom prehliadači prejdite na www.obectajov.hlasenierozhlasu.sk a kliknite na zelené
tlačidlo “Odebera hlásenie“ a zaregistrujte sa. V doručenom e-maily potom potvrďte registráciu kliknutím na
aktivačný odkaz.
FACEBOOK - prihláste sa cez Facebook
Na Facebooku vyhľadajte Obec Tajov a pridajte si túto stránku k obľubeným.
OSOBNE NA OBECNOM ÚRADE
Navštívte obecný úrad v úradné hodiny a zaregistrujte sa osobne.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Prihlásením na odber hlásenia dáva registrovaný občan súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom zasielania aktuálnych
informácií z obce Tajov. Viac informácií o rozsahu a účele spracovania a odvolanie súhlasu nájdete na adrese
www.obectajov.hlasenierozhlasu.sk alebo osobne na obecnom úrade.

Potrebujete poradiť alebo získať viac informácií k službe?
Obráťte sa na niektorý z týchto kontaktov, alebo sa informujte osobne na obecnom úrade:
Obec Tajov | tel.: 48/419 73 00 | e-mail: obec.tajov@stonline.sk
Hlásenierozhlasu.sk | e-mail: info@hlasenierozhlasu.sk

