Všeobecné obchodní podmínky společnosti PERSONAL ONE s.r.o. v souvislosti s využitím
služeb webového portálu AirJobs.cz

A.

B.

Úvodní ustanovení
1.

Poskytovatelem služeb a provozovatelem webového portálu AirJobs.cz je společnost
PERSONAL ONE s.r.o., IČ: 28905822, se sídlem Praha 3 – Žižkov, Pod Krejcárkem
975/2, PSČ 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v
Praze, oddíl C., vložka 152316 (dále jen „Provozovatel“).

2.

Provozovatel vydává ve smyslu ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) tyto Všeobecné obchodní
podmínky (dále jen „VOP“).

3.

VOP upravují veškeré smluvní vztahy, do nichž vstupuje Provozovatel v souvislosti
s využitím služeb webového portálu AirJobs.cz ze strany třetích osob – podnikatelů (dále
jen „Klient“), včetně elektronického zpracování dat v oblasti lidských zdrojů, poradenství
v obchodní činnosti, výroby reklamy a zpracování osobních údajů.

4.

Práva a povinnosti neupravená Smlouvou ani těmito VOP se řídí příslušnými
ustanoveními NOZ. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před VOP. V případě,
že Provozovatel pro konkrétní službu vydá Zvláštní obchodní podmínky (dále jen „ZOP“),
mají odchylná ujednání ve Smlouvě přednost před ZOP a VOP a odchylná ustanovení v
ZOP přednost před VOP.

5.

Korespondenční údaje Provozovatele jsou shodné s jeho údaji v obchodním rejstříku.

Definice použitých pojmů
Pojmy použité v těchto VOP mají následující význam:
a)

Webovým portálem AirJobs.cz (dále jen „AirJobs.cz“) se rozumí internetové stránky
dostupné pod www.airjobs.cz a počítačové aplikace určené k užívání ze strany Klientů a
Uživatelů v souvislosti s užíváním na těchto stránkách dostupných služeb;

b)

Službami AirJobs.cz (dále jen „Služby“) se rozumí veškeré funkcionality AirJobs.cz,
včetně počítačových aplikací určených Provozovatelem k užívání ze strany Klientů
a/nebo Uživatelů;

c)

Užíváním AirJobs.cz se rozumí jakékoli užití obsahu nebo Služeb dostupných na
AirJobs.cz, zejména (nikoli však výlučně) procházení, čtení, zadávání údajů atd.;

d)

Klientem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která užívá AirJobs.cz nebo Služby
pro účely podnikání nebo v souvislosti s podnikáním. Klientem se rozumí rovněž
Zprostředkovatel;

e)

Uživatelem se rozumí každá osoba, která užívá AirJobs.cz nebo Služby pro soukromé
účely, tedy nikoli v souvislosti s podnikáním;

f)

Zprostředkovatelem se rozumí Klient, který užívá AirJobs.cz nebo Služby pro třetí
osoby (uchazeče o zaměstnání nebo zaměstnavatele).

C.

g)

Smlouvou se rozumí právní jednání mezi Klientem a Provozovatelem o podmínkách
užívání Služeb uskutečněné ve formě: i) akceptace nabídky Provozovatele výběrem
jedné nebo více Služeb učiněným Klientem prostřednictvím Účtu nebo ii) telefonické
objednávky. Podmínkou uzavření Smlouvy je předchozí nebo současné uzavření
Rámcové smlouvy o možností využívání Služeb AirJobs.cz formou Registrace Klienta.

h)

Telefonickou objednávkou se rozumí právní jednání uskutečněné mezi Klientem a
Provozovatelem prostřednictvím telefonického hovoru v podobě akceptace nabídky
Provozovatele na uzavření Smlouvy Klientem o poskytování Klientem zvolených Služeb;

i)

Účtem se rozumí rozhraní, které vzniká provedením registrace Klienta na AirJobs.cz,
které Klientovi umožnuje využívat jím vybrané Služby;

j)

Profilem se rozumí skupina identifikačních údajů Klienta zadaná v rámci registrace
Klienta na AirJobs.cz a dalších informací nebo materiálů (v jakékoliv podobě), zadaných
Klientem pro plnohodnotné využití služeb AirJobs.cz, případně dále doplněných záznamy
o aktivitě Klienta při užívání AirJobs.cz, jakož i jejich veškera doplnění a změny;

k)

Registrací Klienta se rozumí soubor kroků, které musí Klient úspěšně uskutečnit
za účelem zpřístupnění možnosti užívat vybrané Služby AirJobs.cz. Registrací dochází
mezi Provozovatelem a Klientem k uzavření Rámcové smlouvy o možností využívání
Služeb AirJobs.cz. Bez uzavření Smlouvy získá Klient registrací bezplatný přístup ke
Službám pouze v omezeném rozsahu.

l)

Vyšší mocí se rozumí dočasná nebo trvalá mimořádná,
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Provozovatele.

m)

Veřejnou částí AirJobs.cz se rozumí prostor pro inzerci a firemní prezentaci Klientů
v prostředí Airjobs.cz.

n)

NOZ se rozumí zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

nepředvídatelná

a

Přehled služeb AirJobs.cz
1.

Firemní prezentace
a.

Firemní profil slouží Klientovi k jeho prezentaci. Firemní profil si Klient definuje
pomocí před-vytvořených šablon. Struktura firemního profilu AirJobs.cz je jednotná
v podobě jednotlivých záložek. Šíře a množství záložek se odvíjí od Klientem
vybraných Služeb. Využití Firemního profilu je kapacitně omezeno Prostorem pro
média, kterým se rozumí Služba umožňující Klientovi vkládat multimediální data.

b.

Inzerce je Služba umožňující prezentaci Klientem nabízených pracovních pozic.
Počet inzerátů zobrazených ve Veřejné části AirJobs.cz v jeden okamžik je
omezen Klientem zvolenou službou a technickými možnostmi média Internet.

c.

Zvýraznění firemního profilu (Top Firma, Partner) je Služba umožňující zvýšení
viditelnosti Klientem zveřejněného Firemního profilu v seznamu aktivních
Firemních profilů a Klientem zveřejněných inzerátů v seznamu nabízených pozic
všech Klientů AirJobs.cz.

d.

Zvýraznění inzerce (AirTip) je Služba umožňující zvýšení viditelnosti Klientem
zveřejněného inzerátu v seznamu nabízených pozic všech Klientů AirJobs.cz

e.

Reklama (AirBox) je Služba umožňující zvýraznění Klientem vybrané nabídky dle
klientem zvolených parametrů ve Veřejné části AirJobs.cz.

Podrobný popis Služby a jejího rozsahu je specifikován v příloze č. 1 VOP – Ceníku
služeb Airjobs.cz.

2.

HR software
HR Software je vnitřním prostředím AirJobs.cz umožňujícím Klientovi správu personální
agendy zahrnující jednotlivé pracovní moduly. HR Software poskytuje zejména, nikoliv
však výlučně, následující Služby:
a.

Práce s kandidáty je Služba umožňující Klientovi interakci s uchazeči, řízení
personální agendy náboru a elektronické zpracování dat v oblasti lidských zdrojů
(např. statistiky úspěšností, administrace kalendáře, atd.)

b.

Databáze profilů je Služba umožňující Klientovi kriteriální vyhledávání a
prohlížení seznamu profilů uchazečů o zaměstnání, jehož je Provozovatel
vlastníkem, za účelem oslovení uchazeče s nabídkou práce.

c.

HR Síť je Služba umožňující zejména vzájemné propojení Klienty pověřených
osob za účelem sdílení profilů uchazečů a vzájemné komunikace, při využití
Služeb AirJobs.cz.

d.

Klientský účet je Služba umožňující zejména, nikoli však výlučně, spravovat
informace o Klientovi, účtech pověřených osob Klienta, Smlouvách, objednávkách
a fakturacích.

Podrobný popis Služby a jejího rozsahu je specifikován v příloze č. 1 VOP – Ceníku
služeb Airjobs.cz.

D.

Poskytování služeb
1.

Provozovatel poskytuje Služby Klientovi v omezeném rozsahu na základě úspěšné
Registrace Klienta (Rámcová smlouva o možností využívání Služeb AirJobs.cz),
v neomezeném rozsahu pak ve vztahu ke Klientem vybrané Službě / Službám na základě
Smlouvy, po zaplacení ceny dané Služby Klientem.

2.

Rámcová smlouva o možností využívání Služeb AirJobs.cz je uzavřena a nabývá
platnosti a účinnosti úspěšnou Registrací Klienta.

3.

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti:
a.

v případě akceptace nabídky Provozovatele ze strany Klienta výběrem jedné nebo
více Služeb prostřednictvím Účtu, a to okamžikem zaslání potvrzení Klientem
provedeného výběru jedné nebo více Služeb na kontaktní e-mail uvedený Klientem
při registraci;

b.

v případě telefonické objednávky Klienta okamžikem její akceptace ze strany
Provozovatele ve formě zaslání potvrzení Klientem provedeného výběru jedné
nebo více Služeb na kontaktní e-mail uvedený Klientem při registraci. Klient bere
na vědomí, že Provozovatel je před akceptací objednávky oprávněn si telefonicky,
faxem či jinou formou potvrdit u Klienta údaje uvedené v jeho objednávce.
V případě pochybností o pravdivosti či správnosti některého z údajů má
Provozovatel právo od Klienta požadovat doplňující údaje a další kontaktní údaje
(zejména telefonický kontakt na statutárního či jiného oprávněného zástupce
Klienta).

4.

Zaplacením ceny Služby se rozumí splnění podmínek v souladu s ust. čl. I, odst. 7 těchto
VOP.

5.

Nezaplacení ceny Služby Klientem za první sjednanou dobu trvání Smlouvy, ve lhůtě
splatnosti dle daňového dokladu vystaveného Provozovatelem a dle Klientem zvolené
frekvence plateb, představuje rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy.

6.

Provozovatel je oprávněn pozastavit Klientovi poskytování Služeb dle Smlouvy v případě
prodlení Klienta s úhradou ceny Služeb, a to po dobu trvání tohoto prodlení. Poskytování
služeb bude Provozovatelem obnoveno bezodkladně po zaplacení částky, s níž byl Klient
v prodlení. Klient bere na vědomí, že za neposkytnutí Služby z tohoto důvodu mu
nepřísluší žádný nárok vůči Provozovateli.

7.

Provozovatel si vyhrazuje právo vyžadovat vedle či namísto uzavření Smlouvy způsobem
dle čl. D, odst. 3 těchto VOP uzavření písemné Smlouvy.

8.

Uzavřením Smlouvy Klient výslovně a bezvýhradně souhlasí s:

9.

a.

respektováním lhůt a dalších podmínek poskytování Služeb;

b.

respektováním technických možností média Internet a provozních možností
AirJobs.cz;

c.

těmito VOP.

Smlouva pozbývá účinnosti:
a.

dohodou Klienta a Provozovatele;

b.

uplynutím doby, na kterou byla uzavřena za podmínky, že Klient zaslal
Provozovateli minimálně 30 dnů před uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy
písemné oznámení, že nemá na dalším využívání Služby / Služeb a prodloužení
Smlouvy zájem. Pokud tak Klient neučiní, prodlužuje se doba trvání Smlouvy ve
stejném rozsahu a o stejnou dobu, na kterou byla tato uzavřena, a to i opakovaně;

c.

odstoupením od Smlouvy ze strany Klienta nebo Provozovatele;

d.

naplněním rozvazovací podmínky její účinnosti.

10.

Dohoda o ukončení Smlouvy mezi Klientem a Provozovatelem musí být písemná.

11.

Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
a.

zjistí, že Klient a/nebo osoba jednající za Klienta a/nebo jiný zástupce Klienta
v minulosti porušil/-a své závazky vůči Provozovateli v souvislosti s užitím některé
ze Služeb;

b.

poskytnutí Služby/
Provozovatele;

Služeb

Klientovi

bylo

v rozporu

s obchodní

politikou

c.

podklady dodané nebo zadané Klientem jsou v rozporu s právními předpisy,
dobrými mravy (zejm. propagují-li násilí, rasismus, diskriminaci skupin obyvatelstva
apod.);

d.

Klient je v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči
Provozovateli po dobu více než 30 dnů, a to bez ohledu na právní důvod takového
závazku;

e.

Klient poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo jeho obchodních značek;

12.

Klient je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že Provozovatel přeruší veškeré
funkcionality Služeb, zejména ty vybrané Klientem, na dobu delší než 10 na sebe
navazujících pracovních dnů (nevztahuje se na důsledek vyšší moci). Doba přerušení
poskytování Služby pro účely tohoto ustanovení počíná okamžikem, kdy Klient oznámí
písemně Provozovateli přerušení Služby a vyzve Provozovatele ke zjednání nápravy.

13.

Není-li stanoveno v jednotlivém případě v těchto VOP jinak, má odstoupení od smlouvy
účinky okamžikem doručení druhé smluvní straně, a to od nynějška (ex nunc). Práva a
povinnosti smluvních stran vzniklá před účinky odstoupení zůstávají zachována.

14.

V případě, že Provozovatel odstoupí od Smlouvy z důvodu uvedeného v těchto VOP,
zavazuje se Klient zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši ceny služby, k jejíž
úhradě by byl v souladu se Smlouvou povinen, kdyby k odstoupení od Smlouvy nedošlo.
V tomto případě se odstoupení vztahuje i na Rámcovou smlouvu (Klientovi bude zrušena
registrace).

15.

V případě, že Klient odstoupí od Smlouvy z důvodů dle ust. čl. D, odst. 12 těchto VOP,
zavazuje se Provozovatel vrátit Klientovi poměrnou část ceny Klientem uhrazené avšak
nevyužité ceny Služby/Služeb. Na tuto částku vystaví Provozovatel Klientovi dobropis.

16.

Klient není, v případě Služby Databáze profilů, oprávněn používat jakékoli systémy, které
umožňují při prohledávání databáze automatizované zpracování dat. Použití jakéhokoli
systému umožňujícího automatizované zpracování dat je považováno za závažné
porušení Smlouvy a je důvodem k odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele
v souladu s těmito VOP.

17.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit unikátní URL Veřejných částí AirJobs.cz,
pokud tím není znemožněno poskytování Klientem vybraných Služeb.

18.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dostupnými technickými a právními prostředky
možnosti užívání Služeb Klientem, který opakovaně či podstatně porušil či porušuje
podmínky užívání dle těchto VOP.

E.

F.

Registrace, zahájení poskytování Služeb
1.

Podmínkou užívání Služeb Klientem je předchozí úspěšná registrace Klienta. Registrací
je Klientovi vytvořen Účet na AirJobs.cz.

2.

Registrací získá Klient unikátní přístup k Účtu prostřednictvím přístupových údajů. Je
povinností Klienta své přístupové údaje (přístupové jméno a hesla) chránit proti zneužití.
Za způsobenou škodu porušením této povinnosti odpovídá v plném rozsahu výlučně
Klient.

3.

Klient je povinen udržovat údaje ve svém Profilu aktuální. Důsledky z toho plynoucí jsou
výlučně k tíži Klienta.

4.

Nestanoví-li tyto VOP jinak, má Klient právo vytvářet další uživatelské účty.

5.

Neomezené užívání Klientem vybraných Služeb dle Smlouvy zahájí Provozovatel
Klientovi do 24 hodin po úhradě ceny dle čl. I odst. 7 těchto VOP. V případě, že by lhůta
dle předchozí věty měla skončit v nepracovní den, prodlužuje se tato o 24 hodin prvního
následujícího pracovního dne.

Nakládání s prezentovanými informacemi
1.

Předání jakýchkoli podkladů Klientem Provozovateli je vždy na náklady Klienta a děje se
pod jeho odpovědností. Údaje týkající se zpracování dat v oblasti lidských zdrojů jsou
Provozovatelem přijímány elektronickou cestou prostřednictvím AirJobs.cz.

2.

Zveřejnění údajů ve Veřejných částech AirJobs.cz probíhá nejdéle do 10 minut po
úplném vyplnění požadovaných údajů Klientem v částech AirJobs.cz k tomu určených a
po úplném uhrazení ceny za první sjednanou dobu trvání Smlouvy ve lhůtě splatnosti dle
daňového dokladu vystaveného Provozovatelem, dle Klientem zvolené frekvence plateb.

3.

Provozovatel zajistí prezentaci každé jednotlivé pozice na AirJobs.cz po Klientem
určenou dobu.

4.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci údajů zadaných Klientem, případně
pozastavit zcela nebo z části přístup Klienta k Účtu, v případě, že tyto údaje obsahují
informace:
a.

které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly
nebo dobrými mravy;

b.

se sexuálním podtextem, jakožto nabídky práce či brigády, které se týkají nabídky
sexuálních služeb a obdobných „služeb osobní povahy“;

c.

o nabídkách práce, kdy podmínkou jejich využití je úhrada manipulačního či jiného
poplatku ze strany uchazeče o zaměstnání;

d.

neurčité ve vztahu k produktu / produktům Klienta v rámci rubrik nabídek práce a
brigád (např. “nabízíme au pair”; “nechte vydělávat internet”; nebo “za odměnu
udělám”; atd.), případně, které mají charakter reklamy;

e.

o nabídce více pracovních pozic, brigád v rámci textu jedné prezentované pozice;

G.

f.

které jsou prezentovány v rozporu se zvyklostmi a předpisy pro vyplnění vstupních
formulářů (např. prezentování hvězdiček, podtržítek a dalších znaků v názvu
pozice, atd.);

g.

o třetích osobách bez doložení jejich písemného souhlasu;

h.

které mohou poškodit dobré jméno, pověst a/nebo oprávněné zájmy Provozovatele
nebo jiných fyzických či právnických osob;

i.

v podobě přímých internetových odkazů na pracovní pozice Klienta nebo odkazů
na formuláře vyžadující registraci Uživatelů a prezentování reklamních sdělení,
které vyzývají uchazeče o zaměstnání k registraci;

j.

popisující nabízené pozice vágně a/nebo neurčitě (např. „lukrativní nabídka“, „pro
odvážné“, „chcete si vydělat“, „neuvěříte“ apod.).

5.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci údajů zadaných Klientem,
v případě, že Klient používá Databázi profilů k jiným účelům, než pro účel „zaměstnavatel
hledá zaměstnance“ nebo „zprostředkovatel hledá zaměstnance pro zaměstnavatele“.

6.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci údajů zadaných Klientem,
v případě, že údaje dle odst. 4 tohoto článku VOP obsahují firemní prezentaci Klienta na
AirJobs.cz nebo jiný zdroj, na který Klient odkazuje ve svém Profilu nebo firemní
prezentaci.

7.

Provozovatel je oprávněn kontrolovat obsah informací zadaných Klientem. Zjistí-li
Provozovatel rozpor jednání Klienta s VOP, je oprávněn Klienta na tuto skutečnost
upozornit a požadovat okamžitou nápravu nebo tyto informace neprodleně odstranit, a to
i bez souhlasu Klienta.

8.

V případě, že Klient bude chtít používat tzv. systémy pay per click (dále jen „PPC“), je
oprávněn zaindexovat své inzeráty na doménách, které jsou ve vlastnictví či správě
Provozovatele pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Provozovatel je oprávněn
odmítnout takový souhlas udělit, pokud by takový inzerát jakkoli znemožnil Provozovateli
následné využití systému PPC na příslušné doméně vlastněné či spravované
Provozovatelem (např. z toho důvodu, že předmětný systém nepovoluje více než jednu
reklamu na jednu doménu, atp.). V případě, že Klient poruší tuto svou povinnost, je
Provozovatel oprávněn poskytování služeb Klientovi ukončit a požadovat náhradu vzniklé
újmy v plné výši.

Odpovědnost za obsah prezentovaných informací
1.

Klient se zavazuje prezentovat prostřednictvím Služeb výhradně dostatečně jasné a
určité informace, které nevyvolávají klamnou představu o povaze subjektu či nabízené
pracovní pozici, jejichž prezentací by mohla vzniknout újma.

2.

Odpovědnost za obsah prezentovaných informací nese v plném rozsahu Klient, který tyto
informace uložil. V této souvislosti Klient výslovně souhlasí s tím, aby Provozovatel
uchovával informace o zápisu dat umožňujících jednoznačnou identifikaci konkrétního
Klienta nebo uživatele/uživatelů v souladu s těmito VOP jím zřízených dalších
uživatelských účtů.

H.

3.

Klient tímto výslovně souhlasí s použitím informací získaných Provozovatelem
v souvislosti s užitím Služeb pro případné řešení sporu s Klientem vzniklého v důsledku
uvedení nepravdivé informace nebo pro zamezení používání Služeb Klientem.

4.

Klient souhlasí s tím, že údaje poskytnuté v souvislosti s jeho Registrací a Smlouvou
budou zobrazeny ve Veřejné části AirJobs.cz a Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly
takto Klientem zadaných údajů.

5.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou poskytnutím údajů z Databáze
profilů, za pravdivost profilu, aktuálnost profilu či jejich jazykovou nebo věcnou správnost.

6.

Provozovatel dále neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou zadanou inzercí Klienta
nebo údaji zadanými Klientem k zobrazení ve Veřejné části AirJobs.cz.

7.

Klient bere na vědomí, že Provozovatel nezaručuje a nemůže zaručit získání vhodného
zájemce na inzerovanou pracovní pozici, délku trvání pracovně právního nebo
obdobného vztahu ani žádnou jinou skutečnost danou toliko vztahem mezi
zaměstnancem a zaměstnavatelem.

8.

Provozovatel dále neodpovídá Klientovi ani jakékoli třetí osobě / třetím osobám za
jakoukoli újmu, která vznikne užíváním AirJobs.cz nebo Služby či jakýmikoliv údaji,
vloženými Klientem na AirJobs.cz v souvislosti se Smlouvou.

9.

Klient bere na vědomí, že Provozovatel neprovádí činnost zprostředkovatele zaměstnání
za úhradu, tak jak je definována zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění
pozdějších předpisů.

Ochrana informací, mlčenlivost
1.

Klient i Provozovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích.
Za důvěrné informace jsou považovány veškeré informace a údaje získané od druhé
smluvní strany, které se dozví v přímé i nepřímé souvislosti s jednáním o vzájemné
spolupráci a byly smluvní stranou za důvěrné označeny, zejména, ne však výlučně
všechna data, audio vizuální dokumentace, počítačová média, obchodní a platební
podmínky, grafické návrhy a informace všech druhů a v jakékoli formě, hmotné
či nehmotné, které jsou vzájemně poskytovány smluvními stranami písemně nebo ústně,
při prezentaci či jinak za účelem vzájemné spolupráce. Za důvěrné informace se považují
rovněž veškeré informace o zájemcích, klientech, know-how a dalších záležitostech obou
smluvních stran, které nejsou veřejně dostupné a známé a jsou předmětem obchodního
tajemství. Jakékoli tiskové prohlášení nebo veřejné oznámení týkající se vzájemné
spolupráce podléhá předchozímu písemnému schválení ze strany Provozovatele.

2.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li smluvní strana povinna důvěrnou
informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.

3.

Povinnost mlčenlivosti trvá, 2 roky od ukončení smluvního vztahu.

4.

Pokud třetí osoba musí být informována o důvěrných informacích týkajících se Klienta,
zavazuje se Provozovatel, že tato třetí osoba bude vázána mlčenlivostí ve stejném
rozsahu jako Provozovatel. Tento závazek se netýká osob, které mají mlčenlivost ze
zákona (advokáti, notáři, auditoři apod.)

5.

I.

Provozovatel se zavazuje zachovávat veškeré bezpečnostní standardy ve vztahu k šíření
počítačových virů a ochrany počítačové sítě.

Cena Služeb a podmínky její úhrady
1.

Klient se zavazuje zaplatit Provozovateli cenu jím vybraných Služeb dle Ceníku služeb
Airjobs.cz (příloha č. 1 VOP) účinného k datu uzavření Smlouvy a uvedeného ve veřejné
části AirJobs.cz.

2.

Dojde-li však ke změně ceny a/nebo rozsahu Služby dle Ceníku služeb Airjobs.cz
(příloha č. 1 VOP) v průběhu trvání účinností Smlouvy, a v souladu s ust. čl. D, odst. 9
písm. b) těchto VOP, bude smlouva prodloužena na další období. Klient je od tohoto
období povinen zaplatit Provozovateli cenu v rozsahu jím vybraných služeb dle Ceníku
služeb Airjobs.cz (příloha č. 1 VOP) účinného k datu prodloužení Smlouvy.

3.

Dojde-li ke změně ceny a/nebo rozsahu Služby dle Ceníku služeb Airjobs.cz (příloha č. 1
VOP) ve 40 denní lhůtě před ukončením doby trvání Smlouvy a klient nepožádal
v souladu s čl. D odst. 9 písm. b) těchto VOP o ukončení smlouvy, platí pro následující
období Ceník služeb Airjobs.cz (příloha č. 1 VOP) účinný pro předchozí dobu trvání
Smlouvy.

4.

Všechny ceny jsou částkami, které nezahrnují daň z přidané hodnoty (DPH), pokud není
výslovně uvedeno jinak. Sazba DPH je stanovena ve výši dle aktuálně účinného zákona
a bude v daňových dokladech vyčíslena samostatně.

5.

Faktury a zálohové faktury jsou Klientovi zasílány v elektronické podobě na e-mailovou
adresu uvedenou Klientem při registraci. Klient výslovně souhlasí se zasíláním
účetních dokladů pouze touto elektronickou formou.

6.

Bezprostředně po uzavření Smlouvy Provozovatel vystaví a zašle Klientovi zálohovou
fakturu pro účely úhrady první platby dle zvolené frekvence plateb za Klientem vybrané
Služby. Úhradu lze provést pouze bezhotovostním převodem na účet Provozovatele
uvedený na faktuře.

7.

Faktury a zálohové faktury se považují za uhrazené při splnění všech následujících
podmínek:
a) platba je zaslána a připsána na správný účet Provozovatele uvedený na faktuře;
b) je připsána na účet Provozovatele přesná částka dle výzvy k platbě (faktura) a ve
správné měně;
c) při platbě je uveden správný variabilní symbol;
d) platba je zpracována platebním systémem Provozovatele.

8.

Při mezinárodní platbě je Klient povinen uhradit veškeré poplatky spojené se zahraničním
platebním stykem. V opačném případě Provozovatel platbu neakceptuje a Klient je
povinen dorovnat rozdíl tak, aby přišla Provozovateli částka v plné požadované výši.

9.

Po úhradě platby za Klientovi vybrané služby AirJobs.cz, a to v den započetí vybraných
služeb po přijetí první platby na jejich úhradu, vystaví Provozovatel v souladu
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Klientovi fakturu (daňový doklad),

Další úhrady budou probíhat na základě Klientem zvolené frekvence plateb formou
vystavení zálohové faktury na příslušné období a po její úhradě Klientem formou zaslání
faktury vyúčtovací.

J.

K.

10.

Doba splatnosti všech faktur vystavených Provozovatelem je, není-li v těchto VOP a/nebo
ve Smlouvě uvedeno jinak, 14 dní ode dne jejich vystavení, nejpozději však v den
začátku dalšího fakturačního období, dle zvolené frekvence plateb.

11.

Za datum uskutečnění zdanitelného plnění se považuje v případě Služeb definovaných
v čl. 4. těchto VOP první den poskytování služby AirJobs.cz, nebo den úhrady Klientem,
podle toho, co nastane dříve.

12.

V případě prodlení Klienta s úhradou jakékoli platby se Klient zavazuje zaplatit
Provozovateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Povinností hradit smluvní pokutu není dotčena povinnost k náhradě újmy, a to
i ve výši přesahující smluvní pokutu.

Zprostředkování prostřednictvím služeb AirJobs.cz
1.

Zprostředkovatel se zavazuje využívat Služeb pouze pro svou potřebu a pro potřeby
svých klientů.

2.

Zprostředkovatel se zavazuje, že nebude pro třetí osoby svým jménem a/nebo na svůj
účet zajišťovat přímý přeprodej inzertních pozic prostřednictvím AirJobs.cz, především se
Zprostředkovatel zavazuje, že nebude jakkoli prezentovat třetí osoby takovým způsobem,
aby to mohlo u uchazeče vyvolat dojem, že inzerentem je přímo třetí osoba.

Odpovědnost za újmu
1.

Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku vyšší moci či poruch mimo
technické zařízení provozovatele.

2.

Jestliže nastane stav vyšší moci na straně Provozovatele, zavazuje se Provozovatel bez
zbytečného odkladu uvědomit Klienta o této situaci a její příčině. Nebude-li s Klientem
dohodnuto jinak, bude Provozovatel pokračovat v realizaci svých závazků ze Smlouvy
v rozsahu svých nejlepších možností a schopností i za použití dostupných alternativních
prostředků tak, aby dostál svým závazkům.

3.

Odpovědnost Provozovatele za újmu způsobenou technickým a softwarovým zařízením
provozovatele v souvislosti se smluvním vztahem mezi Provozovatelem a Klientem je
omezena na částku uhrazenou Klientem za Služby dle uzavřené Smlouvy. Provozovatel
není povinen nahradit Klientovi újmu, kterou nemohl předpokládat v době uzavření
takové smlouvy. Toto se netýká odpovědnosti Provozovatele za ušlý zisk Klienta, jehož
náhrada je vyloučena vždy.

4.

Klient se zavazuje nahradit Provozovateli újmu, která vznikne a bude po Provozovateli
požadována v důsledku porušením podmínek užití Služeb ze strany Klienta.

L.

Autorská práva, ochranné známky a osobní údaje
1.

Klient je povinen obstarat si licence nebo souhlasy autorů či třetích osob na užití
veškerých materiálů a dokumentů použitých Klientem na AirJobs.cz v souvislosti se
Smlouvou. K tíži Klienta jdou veškeré náklady za poskytnutí těchto práv a licencí.
V případě, že Klient ztratí oprávnění dle tohoto bodu, je povinen takový materiál nebo
dokument bez zbytečného odkladu odstranit ze svého Profilu.

2.

Provozovatel neodpovídá za porušení autorských práv Klientem v důsledku zveřejnění či
použití podkladů předaných Klientem.

3.

V případě, že Provozovateli vznikne v souvislosti s porušením tohoto ustanovení
Klientem jakákoli újma, zavazuje se ji Klient nahradit ve skutečné výši bez zbytečného
odkladu poté, co k tomu bude Provozovatelem vyzván.

4.

Klient není oprávněn užít Služeb nebo jejich částí jinak než pro vlastní potřebu, zejména
je zakázáno jejich užití formou šíření a kopírování či další technické zpracování bez
předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

5.

Právo nahrát, uložit či vytisknout jakékoli materiály přístupné na AirJobs.cz je přípustné
pouze pro vlastní potřebu Klienta, přičemž takto získané materiály nesmí být Klientem
žádným způsobem dále šířeny, pokud se písemně nedohodne s Provozovatelem jinak.

6.

Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy materiálů přístupných na AirJobs.cz, prováděné
jakýmkoliv mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného
souhlasu Provozovatele, jsou zakázány.

7.

Provozovatel prohlašuje, že zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel je jako správce registrován u Úřadu pro
ochranu osobních údajů pod číslem registrace: 00036603 ze dne 10.03 2010.

8.

Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které zpracovává v souvislosti
s poskytováním Služeb a které poskytuje Klientovi, zpracovává na základě souhlasu
subjektu těchto údajů. Provozovatel je oprávněn obrátit se na subjekt údajů s žádostí
o ověření správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, o nichž bude existovat
opodstatněná pochybnost týkající se jejich pravosti či správnosti, budou neprodleně
zlikvidovány.

9.

Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu integrity záznamů o udělení souhlasu se
zpracováním osobních údajů, které Klientem pověřená osoba vloží elektronickou cestou
prostřednictvím AirJobs.cz tak, aby udělení souhlasu mohl Klientovi, jako zpracovateli,
kdykoli doložit.

10.

V případě služby Databáze profilů je Klient povinen provést příslušná fyzická a
administrativní opatření vedoucí k ochraně dat z Databáze profilů před jejich ztrátou,
zneužitím, neoprávněným přístupem nebo zveřejněním údajů. Klient je oprávněn
nakládat s údaji získanými z Databáze profilů pouze k účelu obsazení nebo
zprostředkování pracovního místa. Klient je oprávněn seznámit se s osobními údaji a
kontaktovat uchazeče s nabídkou volné pracovní pozice. Pokud uchazeč na nabídku
nereaguje, je Klient povinen osobní údaje uchazeče zlikvidovat. Klient není oprávněn
zpřístupnit profil třetí osobě bez předchozího souhlasu subjektu údajů. V případě zájmu

o jakékoli další zpracovávání tam obsažených osobních údajů nad rámec užití zde
popsaného je Klient povinen opatřit si souhlas subjektu údajů se zpracováním sám.
11.

Poruší-li Klient jakoukoli povinnost stanovenou v předchozím odstavci, může
Provozovatel zamezit Klientovi přístup do Databáze profilů. Klient bere na vědomí, že v
takovém případě nemá nárok, a to ani v části, na vrácení ceny za tuto Službu.

12.

Klient souhlasí s tím, že jeho údaje v souvislosti s užitím služeb AirJobs.cz jsou ze strany
Provozovatele zpracovávány a mohou být dále využívány pro vytváření analýz a statistik.
Výsledky takovéhoto zpracování mohou být rovněž Provozovatelem dále obchodně
využívány při zachování naprosté anonymity Klienta.

13.

Klient souhlasí s tím, že jeho údaje uvedené ve Veřejné části AirJobs.cz může
Provozovatel využívat dále pro marketingové účely, reklamu apod. své, jakož i třetích
osob.

14.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, tímto Klient, v případě právnické osoby pak fyzická osoba jej zastupující,
výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním, užitím a uchováním veškerých
osobních údajů pro účely AirJobs.cz. Jmenovitě jde o následující osobní údaje (jméno a
příjmení, získané tituly, telefonní kontakt, e-mail adresy, případně odkazy na sociální
sítě), dále o informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště. Osobní
údaje jsou poskytnuty dobrovolně, a to Provozovateli, jakožto správci, na dobu 10 (deset)
let ode dne poslední aktualizace údajů nebo od zrušení Registrace, nastane-li toto dříve.

15.

Klient (a v případě právnické osoby pak fyzická osoba jej zastupující) prohlašuje, že:
a) souhlasí s využíváním elektronického a telefonního kontaktu, případně kontaktu přes
sociální sítě, za účelem šíření obchodních sdělení, a to jak obchodních sdělení týkajících
se výrobků a služeb Provozovatele, tak obchodních sdělení týkajících se výrobků a
služeb třetích osob; Klient má právo kdykoliv tento souhlas zrušit písemným podáním na
adresu sídla Provozovatele nebo na e-mail: info@airjobs.cz;
b) bere na vědomí, že zpracování osobních údajů probíhá
prostřednictvím informačního systému spojeného s AirJobs.cz a

automatizovaně

c) byl poučen o těchto svých právech: i) právo na informace o tom, jaké osobní údaje jsou
zpracovávány, ii) právo na opravu nepřesných osobních údajů; iii) právo při splnění
zákonných podmínek, pokud dojde ze strany správce k porušení povinností uložených
zákonem č. 101/2000 Sb., žádat správce aby:
-

se zdržel protiprávního jednání a odstranil závadný stav,

-

provedl opravu osobních údajů tak, aby byly správné a přesné,

-

osobní údaje byly zablokovány a/nebo zlikvidovány, pokud to neodporuje jiným
právním předpisům,

-

o přiměřené zadostiučinění v souladu s občanskoprávními předpisy, pokud byla
dotčena osobnostní práva,

-

náhradu případné vzniklé újmy,

-

právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě porušení povinností
Provozovatele dle odst. 14) písm. c).

d) byl seznámen se svým právem kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních
údajů, a to písemným podáním do sídla Provozovatele. V takovém případě Klient
souhlasí, aby Provozovatel zrušil jeho Profil a Registraci na AirJobs.cz; V případě
finančního vypořádání bude mezi smluvními stranami postupováno jako při
odstoupení Provozovatele od Smlouvy dle čl. D odst. 14) těchto VOP.
16.

M.

Klient se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude
využívat jakékoliv označení AirJobs.cz, zejména pak logo, slovní či grafické výrazy,
fotografie a audiovizuální soubory související s AirJobs.cz pro vlastní potřebu nebo
potřebu třetích osob. V případě porušení tohoto ustanovení má Provozovatel právo
odstoupit od Smlouvy v souladu s čl. D těchto VOP.

Závěrečná a společná ustanovení
1.

Provozovatel je oprávněn tyto VOP, včetně jejich příloh, kdykoliv jednostranně měnit
nebo doplňovat. Změna VOP nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění na AirJobs.cz,
nebude-li stanovena pozdější účinnost.

2.

O změně VOP bude Klient informován Provozovatelem zasláním informační zprávy na
e-mailovou adresu Klienta uvedenou při Registraci.

3.

Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších
předpisů sjednávají Provozovatel a Klient, že pro spory mezi nimi vzniklé je, namísto
obecného soudu, místně příslušný obecný soud Provozovatele, příp. krajský soud,
v jehož obvodu se nachází obecný soud Provozovatele.

4.

Ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních
rozhodnutí v občanských a obchodních věcech je místem plnění závazku místo sídla
Provozovatele.

5.

Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neplatnými, neúčinnými ať částečně
nebo úplně, ostatní údaje těchto VOP zůstávají i nadále v platnosti.

6.

Veškeré ústní dohody mezi Klientem a Provozovatelem musí být Provozovatelem
následně, bez zbytečného odkladu, písemnou formou, stvrzeny. Nestane-li se tak, hledí
se na ně jako by jich nebylo. Žádné prohlášení učiněné Provozovatelem v souvislosti
s AirJobs.cz není veřejnou nabídkou v souladu s ust. § 1780 NOZ.

7.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 15. 06. 2015.

