SMLOUVA O PODMÍNKÁCH PREZENTACE PRACOVNÍ NABÍDKY
NA PORTÁLU WWW.TALENTPEOPLE

Článek I.
1. Společnost TalentPeople s. r. o., se sídlem Antala Staška 510/3814000, IČ : 24661481,
zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164221, je
provozovatelem internetového portálu „www.talentpeople“ (dále jen „Portál“)
prezentujícím pracovní nabídky uchazečů o zaměstnání. Společnost TalentPeople s.
r. o. se pro účely této smlouvy nadále nazývá jako „provozovatel“ a je jednou ze
dvou smluvních stran této smlouvy.
2. Fyzická osoba, která je identifikována identifikačními údaji uvedenými v rámci
registrace dle čl. II odst. 2 této smlouvy, je druhou smluvní stranou této smlouvy a
pro účely této smlouvy se nazývá „kandidát“.
3. Kandidát akceptací těchto smluvních podmínek je za podmínek v této smlouvě
uvedených oprávněn prostřednictvím Portálu k bezplatnému zveřejnění prezentace
svého profilu s pracovní nabídkou pro potencionální zaměstnavatele.
4. Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a kandidáta při
prezentaci pracovní nabídky kandidáta prostřednictvím Portálu.
Článek II.
1. Průběh zveřejnění prezentace Profilu kandidáta s pracovní nabídkou:
2.

Podmínkou uzavření smlouvy mezi smluvními stranami a zveřejnění profilu
kandidáta s pracovní nabídkou na portálu TalentPeople je prvotní registrace
kandidáta prostřednictvím on-line formuláře s údaji uvedenými v odst. 3 tohoto
článku.

3. V rámci registrace se kandidát zavazuje zadat následující údaje:
a) Přihlašovací jméno a heslo - přihlašovací údaje jsou nezbytné pro
administraci Profilu kandidáta (dále jen „přihlašovací údaje“). Přihlašovací
údaje nejsou zveřejněny na Portálu. Při zadávání těchto údajů je kandidát
povinen si zvolit heslo, pod kterým bude na Portálu a u provozovatele
registrován. Pouze při užití tohoto hesla pod zvoleným přihlašovacím
jménem bude kandidát oprávněn měnit obsah poskytnutých údajů
(včetně obsahu Profilu) případně zrušit svou registraci na Portálu.
b) Jméno a příjmení, bydliště, dat. narození
c) Kontaktní telefon, kontaktní e-mail
4. Po registraci a uzavření této smlouvy je kandidát oprávněn vytvořit Profil kandidáta,
který bude zveřejněn na Portálu (dále také „Profil kandidáta“). Údaje, které je

kandidát povinen zadat prostřednictvím on-line formuláře k vytvoření Profilu
kandidáta, jsou uvedeny v odst. 5, 6 toho článku.
5. Údaje do Profilu kandidáta zveřejňovaného na Portálu dle odst. 7 tohoto článku:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

6.

označení nabízené pracovní pozice (např. programátor)
uvedení max. 5 znalostí/dovedností/kvalifikace kandidáta
uvozovací osobní prezentace
výše finančního očekávání (mzdy)
lokalita pro výkon nabízené pracovní pozice,
fotografie (nepovinná)
vyznačení varianty zveřejnění Profilu kandidáta: Standardní
profil/Diskrétní profil

Údaje do Profilu kandidáta zpřístupněné zájemci o pracovní nabídku dle odst. 8
či odst. 9 tohoto článku:
a)
b)

životopis (Curriculum vitæ)
kontaktní údaje kandidáta (telefon, e-mail)

7. Kandidát bere na vědomí a souhlasí, že akceptací těchto smluvních podmínek,
vyplněním on-line registračního formuláře a údajů do Profilu kandidáta, je
provozovatel automaticky oprávněn zveřejnit na Portálu:



Profil kandidáta se všemi údaji uvedenými v odst. 5 pod
písm. a-g) tohoto článku u tzv. Standardního profilu
Profil kandidáta se všemi údaji uvedenými v odst. 5 pod
písm. a-g) a odst. 6 pod písm. a-b) tohoto článku u tzv.
Diskrétního profilu

8. Zájemci o pracovní nabídku obsaženou v Profilu kandidáta - Standardní profil
zveřejněném na Portálu (dále jen „zájemce“), budou automaticky zpřístupněny
údaje uvedené v odst. 6 tohoto článku.
9. Zájemci o pracovní nabídku obsaženou v Profilu kandidáta – Diskrétní profil
zveřejněném na Portálu, budou zpřístupněny údaje uvedené v odst. 6 tohoto článku
až po výslovném souhlasu kandidáta (elektronickém nebo telefonickém), ve kterém
kandidát vyjádří souhlas s poskytnutím údajů uvedených v odst. 6 tohoto článku
konkrétnímu zájemci.
Článek III.
1. Provozovatel garantuje, že možnost prezentace pracovní nabídky a zveřejnění Profilu
kandidáta dle této smlouvy jsou pro kandidáta bezplatné.
2. Kandidát není povinen akceptovat jakoukoliv nabídku jakéhokoliv zájemce učiněnou
kandidátovi prostřednictvím Portálu či na základě prezentace na Portálu.

3. Kandidát není povinen hradit jakékoliv provize či odměny provozovateli ani
v případě, že jakýkoliv smluvní vztah se zájemcem o jeho pracovní nabídku uzavře.
4. Kandidát je oprávněn měnit údaje uvedené v rámci registračního formuláře a údaje
uvedené do Profilu kandidáta.
5. Kandidát je oprávněn prostřednictvím přístupových údajů kdykoliv:
a) zrušit (smazat) svůj Profil kandidáta i registraci. Zrušením registrace budou
veškeré údaje kandidáta z Portálu, jakož i z databází provozovatele vymazány.
b) deaktivovat svůj Profil kandidáta bez zrušení registrace. Deaktivací Profilu
kandidáta dojde k ukončení zveřejnění Profilu kandidáta na Portálu. Po dobu
deaktivace jsou údaje kandidáta uchovány v databázi provozovatele. Kandidát
je oprávněn kdykoliv deaktivovaný Profil kandidáta znovu prostřednictvím
přístupových údajů aktivovat nebo jej zrušit dle odst. a) tohoto článku.
6.

Provozovatel prostřednictvím Portálu pouze zprostředkovává kontakt mezi
kandidátem a zájemcem o jeho pracovní nabídku, a nepřebírá tak žádné záruky či
odpovědnost za jakékoliv budoucí vztahy a vzájemné nároky mezi zájemcem a
kandidátem.

7. Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Portálu ani za způsob, jakým
služby Portálu využívají.

Článek IV.
1. Kandidát výslovně bere na vědomí a souhlasí, že jeho údaje v Profilu kandidáta
specifikované v čl. II odst. 5 písm. a-g) budou na Portálu způsobem uvedeným v čl.
odst. 7 zveřejňované všem uživatelům internetu a údaje uvedené v čl. II odst. 6
budou způsobem uvedeným v čl. II odst. 8-9 zpřístupněny zájemcům o pracovní
nabídku kandidáta.
2. Kandidát se zavazuje, že veškeré údaje, které uvede v rámci registračního formuláře
a do Profilu kandidáta (včetně životopisu) budou pravdivé a zavazuje se tyto údaje
bez jakéhokoliv prodlení aktualizovat v případě, že již nebudou odpovídat
skutečnosti. Kandidát je povinen kontrolovat, zda zveřejněné údaje vztahující se
k jeho osobě odpovídají skutečnosti a v případě, že nikoliv, tyto údaje aktualizovat či
o jejich nesprávné podobě informovat provozovatele.
3. Kandidát nese odpovědnost za obsah veškerých údajů, které uvede do registračního
formuláře a Profilu kandidáta (včetně obsahu životopisu, osobních či kontaktních
údajů, specifikace pracovní nabídky). Kandidát odpovídá za veškerou škodu, která
vznikne provozovateli či třetím osobám v souvislosti s uvedením nepravdivých
registračních údajů či údajů do Profilu kandidáta dle čl. II této smlouvy.
4. Kandidát se zavazuje, že se zdrží uvádění jakýkoliv údajů, které by neoprávněně
zasahovaly do práv třetích osob nebo které by byly v rozporu s právními předpisy.
5. V rámci Profilu kandidáta je kandidát oprávněn uvádět pouze pracovní nabídku své
osoby.

6. Kandidát není oprávněn vkládat do Profilu kandidáta jakékoliv údaje, které
bezprostředně nesouvisí s pracovní nabídkou, zejména jakoukoliv reklamu,
propagační texty či odkazy na jiné internetové stránky.
7. Kandidát výslovně a svobodně souhlasí, aby provozovatel shromažďoval,
uchovával a zpracovával osobní údaje kandidáta v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. "O ochraně osobních údajů" ve znění pozdějších předpisů, a to pro účely:
a) plnění dle této smlouvy tj. pro zpřístupňování osobních údajů zprostředkování
zaměstnání;
b) marketingové účely;
c) zasílání nabídek provozovatele;
Kandidát svůj výslovný souhlas uděluje zaškrtnutím políčka (souhlasu) se
zpracováním osobních údajů nacházejícím se pod zněním této smlouvy.
Poskytnuté údaje budou provozovatelem užity jen v souladu s účely, ke kterým byl
udělen.
Souhlas dle tohoto odstavce se uděluje na dobu své registrace na
Portálu. Kandidát je však oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to písemnou
nebo elektronickou formou. Odvoláním souhlasu dle toho odstavce se
automaticky ruší registrace kandidáta a tím i jeho prezentace na Portálu.
Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat strojově (automatizovaně)
prostřednictvím počítačů a počítačových programů.
8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití dat kandidáta uvedených v Profilu
kandidáta nebo získaných nelegálním proniknutím do systému Portálu třetí osobou.

Článek V.
1. S přihlédnutím k bezplatnosti poskytované služby je provozovatel oprávněn
kdykoliv bez náhrady všemi dostupnými prostředky omezit či zrušit Profil
kandidáta či jeho registraci. Kandidát uvedené oprávnění provozovatele bere na
vědomí a souhlasí s tím.
2. Kandidát výslovně prohlašuje a je si vědom, že mu registrací či zveřejněním Profilu
kandidáta nevznikají žádné nároky na zajištění zaměstnání či akceptaci pracovní
nabídky, a že mu takové nároky (včetně nároků na náhradu škody) nevznikají ani
v případě, že jeho registrace či Profil kandidáta budou ze strany provozovatele
omezeny či zrušeny.
3. Provozovatel je zejména oprávněn omezit zveřejnění Profilu kandidáta či Profil
kandidáta nebo jeho registraci zrušit, bude-li obsah Profilu kandidáta v rozporu s
platnými zákony České republiky, podmínkami této smlouvy nebo dobrými mravy.
4. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu kandidáta i ostatních uživatelů Portálu a i
bez jejich předchozího oznámení služby Portálu upravovat, inovovat, omezovat či
rušit.

Článek VI.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu registrace kandidáta dle čl. II odst. 2,3 této
smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
3. Za stranu provozovatele tuto smlouvu elektronicky uzavírá oprávněná osoba,
kterou je její statutární orgán – jednatel p. Petr Kapitán.
4. Kandidát prohlašuje, že si výše uvedenou smlouvu a smluvní podmínky přečetl a
souhlasí s jejím obsahem. Kandidát stisknutím tlačítka "Přečetl jsem si a se
smlouvou souhlasím" potvrdil svou znalost těchto smluvních podmínek a svůj
souhlas s nimi. Datum uzavření smlouvy je poskytovatelem uchováváno
v registraci každého kandidáta společně s jeho IP adresou, ze které byla registrace
provedena.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy kandidát vyplní své
registrační údaje uvedené v čl. II odst. 3 této smlouvy a potvrdí obsah smlouvy, a
to zaškrtnutím políčka "Přečetl jsem a se smlouvou souhlasím“.

