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FAQ- Často kladené otázky

V prípade iných otázok nás neváhajte kontaktovať na náš e-mail: podpora@terajsok.sk

S pozdravom Trenčiansky terajšok, s. r. o.

Trenčiansky terajšok, s. r. o.
Mierové nám. 4, Trenčín 911 01, Slovensko
Fakturačné údaje
IČO: 51641216
DIČ: 2120763293
IČ DPH: SK2120763293
Kontaktné údaje:
Tel.: +421 908 727 395
E-mail: podpora@terajsok.sk

Drahý/-á čitateľ/ka, ak chceš prihlásiť používateľa – (ak má vytvorené konto):

◦ Na prihlásenie sa do účtu treba kliknúť vpravo hore na panáčika a
následne zvoliť možnosť Prihlásiť sa.

◦ Po stlačení funkcie Prihlásiť sa musíte vyplniť dve polia: 1. Vaše
prihlasovacie meno / e-mail, 2. Vami nadstavené heslo.

◦ Následne kliknete vľavo na políčko Prihlásiť sa.

Prihásenie

Drahý/-á čitateľ/ka, ak sa chceš registrovať na odber noviniek:

◦ Pre prihlásenie sa na odber noviniek pripravovaný marketingovým
oddelením našej spoločnosti kliknite v pätičke na našom portáli na
sekciu Odber noviniek.

◦ Následne vyplňte pole s Vaším e-mailom, ktorý je povinný pre
prihlásenie sa na odber.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov.

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Prihásenie sa na odber noviniek
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Drahý/-á čitateľ/ka, ak máš záujem o pracovnú ponuku:

◦ Pre ponuku práce v našej spoločnosti kliknite v päte stránky na pole
Kariéra.

◦ V pracovných ponukách kliknite na tú, ktorá Vás zaujme.

◦ V prípade záujmu o pracovnú pozíciu vyplníte polia s Vaším menom, e-
mailom.

◦ Pre rýchlejšiu komunikáciu odporúčame doplniť aj Vaše telefónne
číslo, ktoré však nie je povinné, ale v prípade záujmu slúži na urýchlený
spôsob komunikácie. Vaše telefónne číslo nemôže byť akokoľvek
zneužité, čo potvrdzuje aj povinné pole GDPR.

◦ Ďalší bod je Váš CV, teda Váš životopis, ktorý nahrajte sem do tejto
sekcie pomocou Vybrať súbor. Následne si v tejto sekcii vyberiete
Súbor, ktorý sem nahráte po kliknutí naň vo Vašom počítači.

◦ V nasledujúcej časti nám zanechajte správu, ideálne Motivačný list,
prečo práve Vy máte byť prínosom pre našu spoločnosť.

◦ Odber noviniek - toto pole je nepovinné a slúži pre odber noviniek na
Váš e-mail.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov.

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Kariéra/ Pracovné pozície
Drahý/-á čitateľ/ka, ak chceš registrovať používateľa – (ak nemá vytvorené konto):

◦ Pri registrácii je potrebné kliknúť na ZAREGISTRUJTE SA.

◦ Prvý krok je vyplniť Váš prihlasovací e-mail, ktorý ostane nezverejnený,
slúži len na prihlásenie sa do účtu. Následne je potrebné pridať
používateľské meno, ktoré musí mať minimálne 6 a maximálne
35 znakov, môže obsahovať malé písmená bez diakritiky, číslice, bodku,
zavináč a nesmie obsahovať medzeru (napr. Antonin).

◦ Následne vyplníte Vaše meno, toto pole však nie je povinné.

◦ Ďalším krokom je nastavenie hesla, ktoré musí mať minimálne
10 a maximálne 20 znakov a musí obsahovať aspoň 1 veľké písmeno,
1 malé písmeno a 1 číslicu (napr. Antonin11).

◦ Ak máte záujem o odber aktuálnych noviniek, označte túto možnosť a
my Vás budeme upozorňovať v prípade noviniek na našich portáloch.

◦ Následné pole GDPR je povinné a slúži na súhlas so spracovaním
Vašich osobných údajov našou spoločnosťou.

◦ Nasleduje krok zadanie súhlasu so všeobecnými podmienkami
používania, toto pole je povinné.

◦ Po stlačení Zaregistrujte sa Vám príde od nás e-mail na adresu, ktorú
ste uviedli vyššie.

◦ Kliknutím na link v e-maile potvrdíte svoju identitu
◦ Následne sa stávate členom našich portálov, na ktoré ste sa

zaregistrovali.

◦ Pre prihlásenie sa na naše portály zadáte svoje prihlasovacie údaje,
ktoré ste si vytvorili a môžete začať s využívaním Vášho konta.

Registrácia
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Drahý/-á čitateľ/ka, čo sú súbory cookies?:

◦ Naše webstránky používajú súbory cookies na prispôsobenie obsahu a
reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a na analýzu
návštevnosti.

◦ Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj
našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

◦ Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi,
ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich
služby.

◦ Cookies sú malé textové súbory, ktoré webové stránky môžu využiť, aby
zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

◦ Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookies na Vašom zariadení,
ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných
typoch súborov cookies potrebujeme Váš súhlas.

◦ Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú
umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich
stránkach.

◦ Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo
odvolať na našej webovej stránke.

Súbory Cookies

Drahý/-á čitateľ/ka

◦ Ak chcete nájsť články svojho obľúbeného autora, v hornej lište našej
stránky je pole Hľadaj, vedľa ktorého sa nachádza lupa.

◦ Kliknutím do poľa Hľadaj napíšete meno autora, ktorého články si chcete
prečítať.

◦ Následne stlačíte enter na klávesnici a zobrazia sa Vám všetky články
daného autora.

◦ Články sú zoradené podľa dátumu od najnovšieho po najstarší.

◦ Kliknutím na názov vybraného článku sa zobrazí celý text.

Články obľubeného autora

Drahý/-á čitateľ/ka ak máš záujem počúvaať nášho Podcastu:

◦ Pre počúvanie nášho Podcastu kliknite v hornej časti našej stránky na
pole Podcast.

◦ Po kliknutí sa Vám zobrazia všetky podcasty, ktoré si môžete vypočuť.

◦ Kliknete na tému podcastu, ktorá Vás zaujala a následne stlačením bielej
šípky sa Podcast začne prehrávať.

Podcast
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Drahý/-á čitateľ/ka ak je niečo iné, čo by si chcel/a na našej stránke navrhnúť:

◦ Ak je niečo iné, čo by ste na našej stránke chceli navrhnúť, kliknite v päte
stránky na pole Tipy a podnety.

◦ Po stlačení funkcie Tipy a podnety musíte vyplniť 2 polia: 1. Vaše meno,
2. Váš e-mail.

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete na možnosť vyberte kategóriu a
kliknete na políčko Iné.

◦ Po vyplnení týchto údajov môžete do pola Správa napísať Váš postreh.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace, ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Tipy a podnety- Na stránke Vám navrhujem

Drahý/-á čitateľ/ka ak je niečo iné, čo by si chcel/a na našej stránke navrhnúť:

◦ Ak je niečo iné, čo by ste na našej stránke chceli navrhnúť, kliknite v päte
stránky na pole Tipy a podnety.

◦ Po stlačení funkcie Tipy a podnety musíte vyplniť 2 polia: 1. Vaše meno,
2. Váš e-mail.
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◦ Po vyplnení týchto údajov môžete do pola Správa napísať Váš postreh.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace, ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Tipy a podnety- Iné
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Drahý/-á čitateľ/ka ak je niečo, čo by si chcel/a na našej stránke zmeniť:

◦ Ak je niečo, čo by ste na našej stránke chceli zmeniť, kliknite v päte
stránky na pole Tipy a podnety.

◦ Po stlačení funkcie Tipy a podnety musíte vyplniť 2 polia: 1. Vaše meno,
2. Váš e-mail.

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete na možnosť vyberte kategóriu a
kliknete na políčko Na stránke by som chcel/a zmeniť…

◦ Po vyplnení týchto údajov môžete do pola Správa napísať Váš návrh.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace, ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Tipy a podnety- Na stránke by som chcel/a zmeniť
Drahý/-á čitateľ/ka ak nedostávate naše noviny

◦ Ak nedostávate naše noviny, kliknite v päte stránky na pole Tipy a
podnety.

◦ Po stlačení funkcie Tipy a podnety musíte vyplniť 2 polia: 1. Vaše meno,
2. Váš e-mail.

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete na možnosť vyberte kategóriu a
kliknete na políčko Nedostávate naše noviny?

◦ Po výbere kategórie do pola Zadajte Vašu adresu, napíšete adresu na
ktorú chcete aby boli noviny zasielané.

◦ GDPR je povinné pole slúžiace, ako súhlas so spracovaním Vašich
uvedených osobných údajov

◦ Následne po vyplnení týchto polí kliknete dolu na políčko Odoslať.

Tipy a podnety- Nedostávate naše noviny?


