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Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro podniky
1. Rozsah platnosti
1.1. Tyto podmínky platí pro všechny, kteří se přihlásí jako firma (dále ,,Smluvní partner“) na zde
jmenovaných portálech (dále ,,portály“) a přes tyto portály hledají personál:
● Jobrybnik.cz
● Jobjakovino.cz
1.2. Portály provozuje IT-mediální firma (dále jen „Provozovatel“)
NAVORA.CONSULTING s.r.o., Dvorecká 1162/2a, 147 00 Praha 4 (IČO: 03780384), výkonný
ředitel: Konrad Kianek.
1.3. Odchylky od těchto podmínek platí za dohodnuté pouze tehdy, pokud byly Provozovatelem
výslovně písemně potvrzeny.

2. Předmět smlouvy
2.1. Provozovatel poskytuje Smluvnímu partnerovi možnost na portálech samostatně zveřejnit
inzeráty v souvislosti s hledáním personálu. U Provozovatele se přitom nejedná o zprostředkovatele
personálu, nýbrž o IT-mediální firmu.
2.2. Smlouva mezi Smluvním partnerem a Provozovatelem se uzavírá bezplatným novým
přihlášením Smluvního partnera na Portál. Smluvní partner přitom musí kompletně a pravdivě
vyplnit přihlašovací formulář a potvrdit přihlášku, jakož i tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
2.3. Nové přihlášení, resp. registrace na portálech, je pro Smluvního partnera zcela zdarma a není
spojena se žádnými dalšími závazky. Provozovatel si přitom může vybrat, zda přihlášku, resp.
registraci Smluvních partnerů, odmítne bez uvedení důvodů.
2.4. Smluvní partner je oprávněný do 14 dnů od nového přihlášení odstoupit od smlouvy bez
uvedení důvodu prostřednictvím emailu zaslaného na adresu webservice@myjob.market nebo
prostřednictvím kontaktního formuláře na portálech, pokud během těchto 14 dní nebyla objednána
žádná služba spojená s povinností uhradit náklady.
2.5. Při objednávce služeb spojených s povinností uhradit náklady bude Smluvnímu partnerovi
zaslána proforma faktura jako potvrzení objednávky a až po úplném zaplacení dojde k aktivaci
užívání objednaných služeb a objednávka platí za přijatou. Pokud během 14 dní nedojde k úplnému
zaplacení, Provozovatel může objednávku stornovat.

3. Povinnosti Provozovatele
3.1. Po aktivaci rezervovaných služeb budou inzeráty zveřejněny na portálech ihned po zadání
příslušných údajů.
3.2. Provozovatel se zavazuje inzeráty a informace o dohodnutém období zpřístupnit pro
návštěvníky portálů. Období vyplyne z příslušných, Smluvním partnerem rezervovaných služeb.
3.3. Provozovatel se snaží poruchám a omezením u služeb a nabídek zabránit nebo je co nejdříve
odstranit. Krátkodobé poruchy, způsobené zejména nepředvídatelnými nebo mimořádnými
okolnostmi nebo potřebným technickým opatřením , narušením nebo omezením, nepředstavují
žádný nedostatek při poskytování služby.
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3.4. Provozovatel se zavazuje zacházet s údaji Smluvního partnera podle příslušně platných
zákonných ustanovení přísně důvěrně a nepředat je třetím osobám.
3.5. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny služeb, pokud takové změny nezmění podstatu
služby a jsou při zohlednění zájmů Smluvního partnera pro něho přijatelné.

4. Databanka uchazečů
4.1. Provozovatel nabízí Smluvnímu partnerovi jako doplňkovou službu za zvláštní úhradu přístup
do databanky pro osoby hledající pracovní místa (v dalším textu “Databanka uchazečů“).
V Databance uchazečů jsou shromážděny aktivní profily kandidátů, do kterých může Smluvní
partner nahlédnout nejprve v anonymitě. Až po kontaktním dotazu Smluvního partnera na
anonymního kandidáta a po jeho souhlasu je pro Smluvního partnera uvolněn k nahlédnutí úplný
profil kandidáta.
4.2. Smluvní partner se zavazuje nepředávat osobní údaje kandidátů. Údaje kandidátů se smí
zpracovat pouze v souvislosti s obsazením konkrétního volného pracovního místa a kandidáti smí
být kontaktováni pouze za tímto účelem.
4.3. Zaslání kontaktních zpráv osobám hledajícím pracovní místo v rámci přístupu do databanky
uchazečů je nepřípustné, když jsou při tom zasílány pochybné obsahy, když se jedná o provinění se
proti dobrým mravům nebo když je u provozovatele neakceptovatelné trpění postupu z jiných
důvodů.
4.4. Smluvní partner je povinen v rámci přístupu dodržet příslušná ustanovení podle práva o
ochraně údajů. Při nedodržení, resp. při výskytu výše uvedených případů nebo při výskytu porušení
je Provozovatel oprávněn přestat poskytovat výkon a zablokovat přístup bez předchozího
upozornění Smluvního partnera.
Smluvní partner je v takovém případě neprodleně informován a při oprávněném odmítnutí
poskytnutí výkonu mu nenáleží vůči Provozovateli žádné nároky.
4.5. Smluvní partner se zavazuje svůj heslem zajištěný přístup chránit před třetími osobami.
Zavazuje se rovněž heslo udržovat v tajnosti a nepředávat jej třetím osobám.
Smluvní partner odškodní Provozovatele ohledně veškerých škod, které Provozovateli vzniknou na
základě jednání prováděných Smluvním partnerem v rámci použití databanky uchazečů.
4.6. Provozovatel vychází z toho, že uložení je nutné na dobu maximálně 12 měsíců – i při
zohlednění eventuální obrany proti nárokům kvůli domnělé diskriminaci. Smluvní partner se proto
zavazuje smazat jakékoli u sebe uložené a od provozovatele obdržené údaje Dotčené osoby
nejpozději do 12 měsíců po přístupu k údajům. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup
Smluvního partnera při jednání v rozporu s tímto ustanovením.
4.7. Kvůli objasnění se konstatuje, že služba v rámci databanky uchazečů není prováděna jako
zpracování zakázky. Provozovatel zde pouze poskytuje obsah, který byl kandidátem uložen u
Provozovatele a zůstává Odpovědnou osobou podle práva o ochraně údajů. Když Smluvní partner
tyto údaje použije, stane se eventuálně další Odpovědnou osobou. Pokud kandidát svůj kandidátský
profil smaže, přístup ke kandidátskému profilu již nelze provést.
4.8. Pro provedení smlouvy o oprávnění přístupu do databanky uchazečů platí rovněž podmínky
uvedené v bodu 2.5.
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5. Zpracování zakázky
5.1. V případě žádostí realizovaných prostřednictvím formuláře uchazeče, který je dán k dispozici
na portálech, jsou údaje uchazečů předány Provozovatelem Smluvnímu partnerovi. Provozovatel
současně dává Smluvnímu partnerovi k dispozici v jeho správě uchazečů tyto žádosti a údaje o nich
k dalšímu nahlédnutí a zpracování. Smluvní partner si při tom může zapsat poznámky o příslušném
kandidátovi a zaznamenat status příslušného ucházení se o pracovní místo.
5.2. V souvislosti s touto žádostí může mít Smluvní partner také přístup k eventuálnímu
kandidátskému profilu uchazeče. Tato možnost přístupu ke kandidátskému profilu však existuje
pouze tak dlouho, dokud se tento nachází v databance uživatelů. Pokud uchazeč svůj profil smaže,
nelze již provést ani žádný přístup. Tím nejsou dotčeny uchazečem předané údaje uchazeče.
5.3. Výkony podle bodu 5.2 nejsou prováděny jako zpracování zakázky – Provozovatel zde pouze
poskytuje obsah údajů o uchazeči uložený u Provozovatele a z hlediska práva o ochraně údajů
zůstává Odpovědnou osobou. Když Smluvní partner tyto údaje používá, bude rovněž další
Odpovědnou osobou.
5.4. V rámci výkonů podle bodu 5.1 zpracovává Provozovatel osobní údaje na zakázku Smluvního
partnera ve smyslu článku 28 Základního nařízení o ochraně údajů a platí přitom zde následující, od
bodu 5.5 uvedené podmínky pro zpracování zakázky.
5.5. Provozovatel zpracovává osobní údaje jako zpracovatel zakázky výhradně v rámci zakázky a
podle zdokumentovaných pokynů Smluvního partnera vyjma situace, že jde o výjimečný případ ve
smyslu článku 28 odstavec 3 a) Základního nařízení o ochraně údajů.
5.6. Doba trvání zpracování zakázky odpovídá době trvání této smlouvy (tj. přístup ke správě
uchazečů prostřednictvím Smluvního partnera). Při ukončení smlouvy je odpovídající přístup
deaktivován. Při uzavření nové smlouvy je přístup opět aktivován.
5.7. Veškeré činnosti zpracování údajů jsou při tom prováděny výhradně v rámci EU, resp.
Evropského hospodářského prostoru.
5.8. Dotčené osoby jsou v rámci správy uchazečů osoby, které se ucházely o volné pracovní místo
u Smluvního partnera prostřednictvím formuláře uchazeče, který byl k dispozici na portálech.
5.9. Druh osobních údajů představují v rámci správy uchazečů předané životopisné údaje jako
zejména kontaktní údaje, údaje o vzdělání, o profesní zkušenosti a o znalostech a zájmech, jakož i
další údaje, které byly eventuálně příslušným kandidátem předány. Týká se to rovněž poznámek
jako komentáře a status žádosti o práci , které si Smluvní partner zaznamenal.
5.10. Předmětem a účelem zpracování v rámci správy uchazečů je zajistit, aby údaje, které o sobě
uchazeči předají, jakož i zaznamenané poznámky pro Smluvního partnera, byly po jeho přihlášení
dány k dispozici a mohl do nich nahlížet.
5.11. Smluvní partner je při tom podle článku 4 č. 7 Základního nařízení o ochraně údajů
Odpovědnou osobou ve smyslu práva o ochraně údajů pro osobní údaje, které jsou u Provozovatele
podle smlouvy zpracovávány. Smluvní partner je tudíž povinen vést seznam o zpracovatelských
činnostech podle článku 30 odstavec 1 Základního nařízení o ochraně údajů.
5.12. Smluvní partner informuje Provozovatele okamžitě a kompletně, když při kontrole výsledků
zakázky zjistí chyby nebo nesrovnalosti ohledně ustanovení práva o ochraně údajů.
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5.13. Provozovatel dodržuje ustanovení této dohody o zpracování zakázky a příslušná práva o
ochraně údajů, včetně Základního nařízení o ochraně údajů. Provozovatel dá smluvnímu partnerovi
k dispozici potřebné údaje pro seznam činností zpracování podle článku 30 odstavec 1 Základního
nařízení o ochraně údajů a vede podle článku 30 odstavec 2 až 5 Základního nařízení o ochraně
údajů vlastní seznam ke všem kategoriím činností zpracování provedených na zakázku Smluvního
partnera.
5.14. Provozovatel provede vhodná technická a organizační opatření podle příslušných zákonů o
ochraně údajů, včetně Základního nařízení o ochraně údajů a zejména jeho článku 32, aby chránil
osobní údaje Dotčených osob a jejich práva a svobody.
5.15. Všechny osoby, které mohou mít podle zakázky přístup k osobním údajů zpracovávaným na
příkaz Smluvního partnera, se musí článku 28 odstavec 3 b) Základního nařízení o ochraně údajů
zavázat k dodržení důvěrnosti a poučit se o zvláštních povinnostech ochrany údajů, které vyplývají
z této zakázky, jakož i o existující vázanosti příkazem resp. účelem.
5.16. Provozovatel informuje okamžitě Smluvního partnera při poruchách průběhu provozu, při
podezření na porušení ochrany údajů podle článku 4 č. 12 Základního nařízení o ochraně údajů
v souvislosti se zpracováním údajů nebo s jinými nesrovnalostmi pří zpracování údajů pro
Smluvního partnera.
5.17. Při šetřeních úřadu pro ochranu údajů u Provozovatele je nutné okamžitě informovat
Smluvního partnera, pokud se tato šetření týkají předmětu smlouvy.
5.18. Provozovatel, jakožto zpracovatel, pověřil tyto společnosti jako subdodavatele pro následující
činnosti:
Podnik:

Druh činnosti:

EDV Himmelbauer
Josef Himmelbauer
Kremserstraße 8
A–2070 Retz
Rakousko




Hosting a s tím spojené bezpečnostní
výkony
Výkony zálohování

S udělením této zakázky byli zde uvedení sub-zpracovatelé Smluvním partnerem uznáni.
5.19. Provozovatel může zakázky zadat dalším sub-zpracovatelům nebo již pověřené subzpracovatele nahradit. Provozovatel o tom bude Smluvního partnera včas předem informovat.
5.20. Provozovatel musí sub-zpracovatelům uložit stejné povinnosti ochrany údajů, jaké jsou
stanoveny v těchto podmínkách pro zpracování zakázky, takže zpracování odpovídá požadavkům
Základního nařízení o ochraně údajů.
5.21. Další externí zajištění prostřednictvím sub-zpracovatelů vyžaduje výslovný souhlas
Provozovatele. Veškeré smluvní úpravy ve smluvním řetězci je při tom nutné uložit i dalším
subdodavatelům.
5.22. Služby, které budou použity u třetích osob jako vedlejší výkony pro podporu při provedení
zakázky, neplatí za sub-zpracování.
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K tomu patří například instalace a údržba sítí, podpora softwaru, vytvoření programu a příslušné
testy, telekomunikační výkony, údržba a uživatelský servis atd.
Provozovatel je však povinen uzavřít s cizími firmami k zaručení ochrany a bezpečnosti údajů
přiměřená a se zákonem se shodující smluvní ujednání také u vedlejších výkonů zadaných cizím
firmám.
5.23. S ohledem na sdělení, opravu, smazání nebo omezení zpracování údajů je Smluvní partner
sám odpovědný za údaje dotčených osob v jeho správě uchazečů. Provozovatel jako zpracovatel
toto smí pouze po explicitním zadokumentovaném pokynu Smluvního partnera. Když se dotčená
osoba v této souvislosti obrátí bezprostředně na Provozovatele, ten tuto žádost předá okamžitě
Smluvnímu partnerovi.

6. Povinnosti Smluvního partnera
6.1. Ceny za určité služby jsou odstupňované podle počtu pracovníků Smluvního partnera. Smluvní
partner se proto zavazuje při uzavření smlouvy, resp. při objednávce, uvést počet pracovníků a jiné
údaje podle pravdy, resp. dodatečné změny bezodkladně oznámit Provozovateli.
6.2. Při prokazatelném nedodržení tohoto závazku může Provozovatel zaúčtovanou službu
deaktivovat až do napravení, resp. doplacení nebo ji kompletně stornovat. Platby menšího rozsahu
uhrazené Smluvním partnerem za zaúčtovanou službu Provozovatel přitom zadrží jako náhradu
škody a už je nebude vracet.
6.3. Aktuální služby (produkty) a ceny jsou k vyrozumění na portálech v oblasti „Pro firmy /
produkty“, respektive zde mohou být vyžádány.
6.4. Smluvní partner se zavazuje nezveřejnit na stránkách, resp. neodeslat z portálů Provozovatele
žádný obsah, který porušuje platné právo nebo dobré mravy. V případě výskytu hrubých porušení je
může Provozovatel oznámit a požadovat odpovídající náhradu škody.
6.5. Až na písemně dohodnuté výjimky se smí zveřejnit výhradně inzeráty v souvislosti se
získáváním pracovníků a hledáním personálu. V případě porušování této zásady bude služba až do
opravy deaktivována, resp. kompletně stornována a lze požadovat odpovídající náhradu škody.
6.6. Výslovně zakázané je zařazení, šíření a zasílání obsahu s pomlouvačnými, urážlivými nebo
dobré jméno nebo obchod poškozujícími vyjádřeními, resp. porušujícími právo osobnosti , jakož i
nevyžádané emaily, spam, řetězové dopisy a jiné obsahy s reklamním charakterem. Rovněž i
obsah, který porušuje zásady bezpečnosti dat (např. příspěvky a emaily postižené viry, červy,
trojskými koňmi apod.). V případě výskytu hrubých porušení je může Provozovatel oznámit a
požadovat odpovídající náhradu škody.
6.7. Smluvní partner je sám a komplexně odpovědný za jeho osobou na portálech zařazený obsah,
resp. z portálů odeslaný, a je povinen Provozovateli nahradit veškeré škody, včetně všech výdajů,
které Provozovateli vzniknou na základě zaviněných porušení těchto podmínek. Smluvní partner
osvobozuje výslovně do té míry Provozovatele také od všech oprávněných nároků třetích osob a
nákladů za s tím spojený právní postih.
6.8. Rozhodnutí o zařazení obsahu Smluvního partnera do portálů je na posouzení Provozovatele.
Provozovatel je proto kdykoliv oprávněn zamítnout zveřejnění obsahu bez uvedení důvodů, resp. již
zařazený obsah opět odstranit.
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7. Rozsah využití
7.1. Pokud se Smluvnímu partnerovi prostřednictvím portálů zpřístupní nějaký obsah, tento obsah
se smí použít pouze pro vlastní interní účely. Každé využití obsahu pro komerční externí účely je
zakázané. Archivace smí sloužit pouze k vlastním a interním účelům Smluvního partnera, tedy
nesmí být přístupná třetím osobám, ani nesmí sloužit ke zhotovení fotokopií pro třetí osoby a využití
archivu nesmí vést k dodatečnému zhodnocení obsahu.
7.2. Veškerá další využití (např. kopírování pro komerční externí účely včetně archivace,
přenechání třetím osobám nebo zpracování třetími osobami pro vlastní nebo cizí účely nebo pro
veřejnou reprodukci, překlad, zpracování atd.) vyžadují předchozí písemný souhlas Provozovatele.
Odkazy na autorské právo a/nebo označení značky a/nebo jiná výhradní práva v obsahu se nesmí
změnit ani odstranit.
7.3. Provozovatel je oprávněn uvést stávající nebo dřívější činnost pro Smluvního partnera na
vlastních reklamních akcích a zveřejnit ji v tisku a na Internetu. Smí přitom použít i označení firmy
Smluvního partnera a/nebo jeho značku (logo, nápis atd.).
7.4. Zařazením obsahu Smluvní partner zaručuje, že disponuje přiznanými právy a že těmito právy
již nebylo disponováno jinak způsobem, který by mohl ovlivnit výše uvedená uživatelská práva
Provozovatele. Při zařazení obrázků nebo videozáznamů Smluvní partner zaručuje, že všechny
osoby, které lze na nich rozpoznat, se zveřejněním souhlasily.
7.5. Použití, zpracování a využití osobních údajů se provádí podle příslušně platných zákonných
ustanovení a prohlášení Provozovatele o ochraně údajů.
7.6. Smluvním partnerem nahrané soubory Provozovatel popřípadě přeformátuje do formátu, který
je nutný za účelem zveřejnění na portálech. Při tomto přeformátování se změní pouze struktura dat,
ne však obsah dat.

8. Prodloužení smlouvy, resp. ukončení smluvního poměru
8.1. Smlouvu lze ukončit řádnou výpovědí prostřednictvím emailu zaslaného na adresu
webservice@myjob.market nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na portálech do 1 měsíce
před ukončením zaúčtovaného paketu služeb. Pokud k tomu nedojde, smlouva se automaticky
prodlužuje na další období naposled zaúčtovaného paketu služeb.
8.2. Když Smluvní partner nereaguje na výslovnou výzvu k odstranění zakázaného nebo
nezákonného obsahu (podle bodu 6), může Provozovatel smluvní poměr okamžitě ukončit.
8.3. Pokud Provozovatel nedodrží závazky uvedené v bodu 3, může být smluvní poměr ukončen
Smluvním partnerem.

9. Vyloučení odpovědnosti
9.1. Provozovatel nepřejímá jako IT-mediální firma žádnou odpovědnost – výslovně ani mlčky – za
správnost, úplnost, spolehlivost a aktuálnost, jakož i za použitelnost staženého obsahu, pokud tento
byl zveřejněn uživateli, resp. Smluvními partnery. Za zveřejněný obsah odpovídají příslušní
uživatelé, resp. Smluvní partneři sami.
9.2. Provozovatel ručí za ušlé zisky Smluvních partnerů nebo za případné škody třetích osob pouze
v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti. K promlčení nároků na náhradu škody dochází po uplynutí
12 měsíců.
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9.3. Provozovatel vytváří kontakt mezi zaměstnavateli a osobami hledajícími práci, tedy neručí,
pokud nedojde ke zprostředkování pracovního místa nebo za škody vzniklé v souvislosti s jeho
smluvní přípravou.
9.4. Veškerá stažení – ať již bezprostředně z portálů nebo ze stránek s portály souvisejících –
probíhají na vlastní riziko.
9.5. Pokud je ručení Provozovatele podle výše uvedených předpisů vyloučené nebo omezené, platí
to i pro pomocné síly Provozovatele.

10. Změny VOP
10.1. Aktuální znění VOP lze zobrazit na portálech v podnadpisu pod „Pro firmy“.
10.2. Spolu s prodloužením smlouvy dochází také k souhlasu s VOP platnými v okamžiku
prodloužení.
10.3. Provozovatel si vyhrazuje právo jednou ročně provést přizpůsobení cen, která však pro
smluvního partnera neplatí ihned, nýbrž až při prodloužení paketu služeb. Tím je zajištěno, že
Smluvní partner musí nepřímo souhlasit s každým přizpůsobením cen.

11. Jiná ustanovení
11.1. Veškerý obsah této internetové nabídky, zejména texty, fotografie a ilustrace, jsou chráněné
autorským právem (Copyright). Pokud není uvedené jinak, autorské právo spočívá u
Provozovatele. Kdo by chtěl použít jeho části, musí se předtím spojit s Provozovatelem.
Provozovatel může potom případně zajistit kontakt na autora nebo na osoby oprávněné k užívání.
11.2. Platí právo České republiky, přičemž se vylučuje aplikace kupního práva OSN.
11.3. Pro všechny spory vyplývající z tohoto smluvního poměru platí pro výhradní soudní
příslušnost sídlo Provozovatele.
11.4. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto VOP neúčinná nebo se neúčinnými stanou, nedotýká
se to účinnosti zbývajících ustanovení.
Soudní příslušnost: Praha, Česká republika
Platí české právo
V2 | Stav: 25.05.2018
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