.

Váš partner na regionálním trhu práce

Prohlášení o ochraně dat

Váš partner na regionálním trhu práce

NAVORA.CONSULTING s.r.o.
Dvorecká 1162/2a | 147 00 Praha 4

Jobrybnik.cz / Prohlášení o ochraně dat

 http://www.myjob.market
 info.jobrybnik@myjob.market

1

.

Váš partner na regionálním trhu práce

 Prohlášení o ochraně dat
§ 1 Všeobecně
1.1. Jobrybník.cz (dále jen „Portál“) provozuje IT-mediální firma
NAVORA.CONSULTING s.r.o., Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4 (IČO: 03780384).
1.2. Při využití Portálu se na různých místech od Vás shromažďují osobní údaje. S těmito údaji
zacházíme přísně důvěrně. Shromažďování a využití údajů se provádí pouze tehdy, když je
shromažďování a použití údajů nutné pro zajištění našich služeb, resp. když jste nám k tomu dali
svůj souhlas. Vaše údaje se samozřejmě shromažďují a zpracovávají v rámci zákonných předpisů.
1.3. Portál můžete kdykoli použít bez přihlášení. V průběhu Vaší návštěvy na Portálu shromažďují
naše webové servery pro provoz nabídky přechodně všeobecné technické informace, zejména o
Vámi použitém softwaru hardwaru, IP-adresu nebo název domény dotazovaného počítače, jaké
webové stránky jste navštívili, jakož i denní čas a dobu trvání Vaší návštěvy. Tyto údaje nemají
žádnou souvislost s Vaší osobou.

§ 2 Osobní údaje
2.1. Když se přihlásíte za účelem získání služeb, při přihlášení a po něm se Vás ptáme na několik
osobních údajů. Dotazované jsou vždy údaje, které potřebujeme za účelem umožnění přístupu pro
různé služby a k zachování těchto služeb. Podle druhu služby jsou např. potřebné: emailová
adresa, příjmení a jméno, adresa, datum narození, telefonní číslo, uživatelské jméno, heslo atd.
2.2. Dobrovolné poskytnutí těchto údajů znamená Váš souhlas pro použití údajů v dále uvedeném
smyslu. Váš souhlas ke shromažďování a použití Vašich údajů u nás zaprotokolujeme.
2.3. Kromě toho nám můžete dát po přihlášení, resp. po registraci dobrovolně k dispozici další (i
osobní) údaje. Tyto údaje používáme zejména k utváření našich služeb v souladu s potřebami.
2.4. Nehledě na účely uvedené ve VOP, resp. ve VPU, budou Vaše osobní údaje použity výhradně
k realizaci využití Portálu, jakož i pro účely uložení inzerátů pracovních míst, které jsou využitím
Portálu zamýšlené, ke zprostředkování pro možné zaměstnavatele a k zobrazení inzerátů
pracovních míst.
2.5. V rámci použití umožňujeme firmám za poplatek přístup k údajům a podkladům uvedeným ve
Vašich profilech. Potenciální zaměstnavatelé mohou proto tyto údaje zobrazit a uložit. Kromě toho
je s Vašimi uchazečskými údaji zacházeno důvěrně a bez Vašeho předchozího souhlasu nejsou
předány třetím osobám, leda že by se to muselo provést nebo pro to existuje oprávnění na základě
zákonného nebo úředního nařízení.
2.6. Do Vašich osobních údajů mohou nahlížet pouze firmy, a i to pouze tehdy, když jste tyto údaje
neudělali „neviditelnými“. Zásadně rozhodujete Vy sami o tom, komu zpřístupníte jaké údaje.
2.7. Máte také možnost uvolnit Vaše osobní údaje a nahrané soubory pro danou firmu až tehdy,
když tato firma o to požádá. Za důvěrné zacházení s Vašimi údaji danou firmou nemůžeme převzít
odpovědnost. Upozorňujeme také na to, že jakékoli vyzrazení Vašich údajů nad rámec
všeobecného profilu uchazeče se uskutečňuje na dobrovolné bázi.
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2.8. Do Vašich osobních údajů nemohou nahlížet za žádných okolností třetí osoby a ani je nelze
vyvolat prostřednictvím vyhledávačů. Přesto nemůžeme zaručit, aby se chráněné, jako soukromé
zařazené nebo pouze určitému okruhu osob zpřístupněné údaje přece jenom nedostaly do rukou
neoprávněných třetích osob (např. prostřednictvím hackerského útoku). Ručení za škody, které by
mohly vyplynout z takových událostí, je vyloučené.

§ 3 Nástroje webové analýzy
3.1. Pro účely utváření Portálu v souladu s potřebami využíváme službu webové analýzy Gogole
Analytics společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textové
soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu použití Portálu. Informace o
Vašem použití vytvořené prostřednictvím Cookies se zpravidla přenášejí na server Google a v něm
ukládají.
3.2. Společnost Google používá tyto informace, aby vyhodnotila využití internetové stránky
uživatelem. Google tyto informace případně přenáší třetím osobám, pokud to zákonem předepsané
nebo pokud třetí osoba tyto údaje zpracovává z pověření společnosti Google. Google v žádném
případě nedá IP-adresu uživatele do souvislosti s jinými údaji společnosti Google Inc.
3.3. Uložení Cookies můžete zabránit prostřednictvím odpovídajícího nastavení v software Vašeho
prohlížeče. Poukazujeme však na to, že v takovém případě nelze úplně používat veškeré funkce
Portálu.
3.4. Použitím našeho Portálu souhlasíte se zpracováním údajů o Vás společností Google výše
uvedeným způsobem a k výše uvedenému účelu.

§ 4 Social Media Plug-Ins
4.1. Náš Portál může obsahovat Programy (Plug-Ins) sociálních sítí. Pro tyto platí – exemplárně
znázorněné na příkladu Facebooku – následující: Tyto programy provozuje výhradně společnost
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Programy Plug-Ins
jsou v rámci našeho Portálu označené logem Facebook nebo dodatky jako „Líbí se mi” nebo
„Sdílet“.
4.2. Kliknutím na tyto dodatky, když jste prostřednictvím Vašeho osobního uživatelského účtu
přihlášeni na Facebooku, vytvoří Váš prohlížeč přímé spojení se servery Facebooku. Tím se
informace, že jste navštívili náš Portál, předá Facebooku a tam se uloží odpovídající informace.
4.3. Když chcete takovému přenosu dat zabránit, musíte se před návštěvou našeho Portálu odhlásit
z Vašeho Facebookového účtu. Účel a rozsah shromažďování údajů prostřednictvím Facebooku,
jakož i tamní další zpracování a využití Vašich údajů, jakož i Vaše s tím související práva a
možnosti nastavení za účelem ochrany Vaší soukromé sféry najdete prosím v příslušně platných
pokynech Facebooku pro ochranu údajů.

§ 5 Smazání osobních údajů
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5.1. Váš souhlas se shromažďováním a použitím Vašich osobních údajů můžete kdykoli zrušit s
účinností do budoucna. To lze provést elektronicky prostřednictvím emailu zaslaného na adresu
info.jobrybnik@myjob.market nebo poštou na následující adresu: NAVORA.CONSULTING s.r.o.,
Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4.
5.2. V případe Vašeho zrušení už nemusí být poskytnuté Vámi požadované určité služby a výkony
našeho Portálu, pro které je potřebné přihlášení, resp. Registrace.

Soudní příslušnost: Praha, Česká republika
Platí české právo
Stav: 01.05.2016
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 Výhody pro kandidáty

 multimediální
odkaz na sociální sítě

 mobilní

 aktuální

odkaz na Váš životopis

Job Mail

 jednoduchý

 anonymní

 přehledná

profil kandidáta

Váš souhlas

označovací funkce

 rychle

 osobitý

 důvěrné

 flexibilní

bez registrace

životopis

poznámka o nezveřejnění

adaptace profilu
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