SMLOUVA O PŘÍSTUPU
K NABÍDCE 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. Druhou smluvní stranou této smlouvy (dále jen „Uživatel“) je fyzická či právnická osob
žádající o přístup ke kontaktním údajům uchazečů o zaměstnání, jejichž nabídky jsou
zveřejněné na Portálu. Uživatel je identifikován identifikačními údaji uvedenými
v rámci registrace dle čl. II odst. 2 této smlouvy.
3. Uchazeč o zaměstnání, jehož pracovní nabídka je zveřejněna na Portálu, se dále pro
účely této smlouvy označuje jako „kandidát“.
4. Uživatel akceptací těchto smluvních podmínek je za podmínek v této smlouvě
uvedených oprávněn prostřednictvím Portálu k placenému přístupu ke kontaktním
údajům na kandidáty zveřejňujícím své pracovní nabídky na Portálu. Kontaktními údaji
se pro účely této smlouvy rozumí: životopis uchazeče, telefonní a e-mailové spojení
na kandidáty (dále jen „Kontaktní údaje“).
5. Tyto smluvní podmínky upravují práva a povinnosti provozovatele a uživatele při
zpřístupnění Kontaktních údajů kandidátů prostřednictvím Portálu.
Článek II.
1. Podmínkou uzavření této smlouvy mezi smluvními stranami a zpřístupnění
Kontaktních údajů z pracovních
nabídek je prvotní registrace uživatele
prostřednictvím on-line formuláře s údaji uvedenými v odst. 2 tohoto článku.
2. V rámci registrace se uživatel zavazuje zadat následující údaje:
a) Přihlašovací jméno a heslo - přihlašovací údaje jsou nezbytné pro
administraci požadavků uživatele (dále jen „přihlašovací údaje“).
Přihlašovací údaje nejsou zveřejněny na Portálu. Při zadávání těchto údajů
je uživatel povinen si zvolit heslo, pod kterým bude na Portálu a u
provozovatele registrován. Pouze při užití tohoto hesla pod zvoleným
přihlašovacím jménem bude uživatel oprávněn objednávat zpřístupnění
Kontaktních údajů případně zrušit svou registraci na Portálu.
b) Jméno a příjmení/firmu, bydliště/sídlo, dat. narození/IČ, DIČ
c) Kontaktní telefon, kontaktní e-mail

3. Po registraci a uzavření této smlouvy je uživatel oprávněn objednat aktivaci
zpřístupnění Kontaktních údajů v následujících variantách:
a) „Přístup – 60 dní“, který zahrnuje po dobu 60 dnů od zaplacení:
 přístup uživatele ke všem Kontaktním údajům k pracovním nabídkám
kandidátů zveřejněných na Portálu, které nejsou označeny jako
Diskrétní kontakt, a to po kliknutí uživatele na pole „Chci propojit“ u
příslušné pracovní nabídky kandidáta.
 přístup ke Kontaktním údajům k pracovním nabídkám kandidátů
zveřejněných na Portálu a označených jako Diskrétní kontakt, udělí-li
kandidát souhlas se zpřístupněním svých Kontaktních údajů přímo
uživateli.
V případě požadavku na Kontaktní údaje u Diskrétního kontaktu uživatel
žádá kandidáta prostřednictvím provozovatele
o zpřístupnění
Kontaktních údajů, a to kliknutím na pole „Chci propojit“ u příslušné
pracovní nabídky. V případě udělení souhlasu kandidáta, jsou uživateli
obratem zpřístupněny Kontaktní údaje kandidáta.
b) „Přístup 10x“, který zahrnuje zpřístupnění Kontaktních údajů u 10 pracovních
nabídek zveřejněných na Portálu dle výběru uživatele:
 za zpřístupnění Kontaktních údajů u pracovní nabídky, která není
označena jako Diskrétní kontakt, se považuje následné zobrazení
Kontaktních údajů po kliknutí uživatele na pole „Chci propojit“ u
příslušné pracovní nabídky kandidáta.
 za zpřístupnění Kontaktních údajů u pracovní nabídky, která je označena
jako Diskrétní kontakt, se považuje zobrazení Kontaktních údajů po
udělení souhlasu kandidáta se zpřístupněním svých Kontaktních údajů
uživateli. V případě požadavku na Kontaktní údaje u Diskrétního
kontaktu uživatel žádá kandidáta prostřednictvím provozovatele o
zpřístupnění Kontaktních údajů, a to kliknutím na pole „Chci propojit“
u příslušné pracovní nabídky. V případě udělení souhlasu kandidáta,
jsou uživateli obratem zpřístupněny Kontaktní údaje kandidáta.
V případě, že uchazeč neudělí souhlas se zpřístupněním Kontaktních
údajů, nepovažuje se tato pracovní nabídka za zpřístupněnou a
nezapočítává se do celkového počtu 10 v rámci „Přístupu 10x“.
c) „Přístup 5x“, který zahrnuje zpřístupnění Kontaktních údajů u 5 pracovních
nabídek zveřejněných na Portálu dle výběru uživatele:
 za zpřístupnění Kontaktních údajů u pracovní nabídky, která není
označena jako Diskrétní kontakt, se považuje následné zobrazení

Kontaktních údajů po kliknutí uživatele na pole „Chci propojit“ u
příslušné pracovní nabídky kandidáta.
 za zpřístupnění Kontaktních údajů u pracovní nabídky, která je označena
jako Diskrétní kontakt, se považuje zobrazení Kontaktních údajů po
udělení souhlasu kandidáta se zpřístupněním svých Kontaktních údajů
uživateli. V případě požadavku na Kontaktní údaje u Diskrétního
kontaktu uživatel žádá kandidáta prostřednictvím provozovatele o
zpřístupnění Kontaktních údajů, a to kliknutím na pole „Chci propojit“ u
příslušné pracovní nabídky. V případě udělení souhlasu kandidáta, jsou
uživateli obratem zpřístupněny Kontaktní údaje kandidáta.
V případě, že uchazeč neudělí souhlas se zpřístupněním Kontaktních
údajů, nepovažuje se tato pracovní nabídka za zpřístupněnou a
nezapočítává se do celkového počtu 5 v rámci „Přístupu 5x“.

4. Varantu zpřístupnění Kontaktních údajů dle odst. 3 tohoto článku volí uživatel
zaškrtnutím volby při uzavření této smlouvy.
5. Aktivace zpřístupnění Kontaktních údajů je podmíněna úhradou odměny dle čl. III této
smlouvy.

Článek III.
1. Za zpřístupnění (aktivaci) Kontaktních údajů se uživatel zavazuje provozovateli
uhradit odměnu dle zvolené varianty přístupu v následující výši:
a) 3500,- Kč bez DPH

za „Přístup 10x“

b) 2500,- Kč bez DPH

za „Přístup 5x“

c) 16000,- Kč bez DPH

za „Přístup 60 dní“

2. Úhradu za zpřístupnění (aktivaci) může uživatel uhradit on-line nebo převodem na
účet provozovatele. Úhrada on-line je uživateli umožněna při uzavření této smlouvy a
zaškrtnutím volby placení „on-line“. K úhradě převodem na účet budou uživateli na
e-mailovou uvedenou při registraci zaslány příslušné platební údaje (číslo účtu,
variabilní symbol, výše platby, označení objednané varianty přístupu.
3. Provedením úhrady on-line je uživateli příslušná varianta přístupu ke Kontaktním
údajům obratem aktivována. V případě úhrady převodem na účet, je příslušná
varianta přístupu ke Kontaktním údajům aktivována do 3 pracovních dnů od připsání
úhrady na účet provozovatele).
4.

K provedeným úhradám se provozovatel zavazuje vystavit uživateli daňový doklad,
který v elektronické podobě zašle na e-mailovou adresu uživatele.

Článek IV.
1. Uživatel bere na vědomí, že u pracovních nabídek označených jako Diskrétní kontakt
podléhá zpřístupnění Kontaktních údajů souhlasu kandidáta. Smluvní strany výslovně
ujednávají, že provozovatel neodpovídá za to, zda kandidát, jehož pracovní nabídka
spadá do tzv. Diskrétní části, udělí či neudělí uživateli souhlas se zpřístupněním
Kontaktních údajů či zda kandidát bude či nebude na poptávku uživatele reagovat.
Neudělení souhlasu se zpřístupněním Kontaktních údajů ze strany kandidáta se
nepovažuje za vadu poskytované služby.
2. Uživatel bere na vědomí, že kandidát není povinen akceptovat jakoukoliv nabídku
uživatele učiněnou prostřednictvím Portálu či na základě prezentace na Portálu.
3. Smluvní strany dále sjednávají, že provozovatel prostřednictvím Portálu pouze
zprostředkovává kontakt mezi uchazečem a kandidátem a nepřebírá tak žádné záruky
či odpovědnost za jakékoliv budoucí vztahy a vzájemné nároky mezi kandidátem a
uživatelem.
4.

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

5. Provozovatel neodpovídá za obsah a pravdivost údajů, které v rámci pracovních
nabídek kandidáti na Portálu zveřejňují.

Článek V.
1. Uživatel souhlasí s tím, aby v rámci žádosti o souhlas kandidáta se zpřístupněním
Kontaktních údajů v rámci tzv. Diskrétního kontaktu provozovatel sdělil kandidátovi
jméno resp. název firmy uživatele.
2. Uživatel výslovně a svobodně souhlasí, aby provozovatel shromažďoval, uchovával
a zpracovával osobní údaje uživatele 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
b) marketingové účely;
c) zasílání nabídek provozovatele;
Uživatel 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 registrace uživatele na
Portálu. Uživatel je však oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, a to písemnou
nebo elektronickou formou. Odvoláním souhlasu dle toho odstavce se automaticky
ruší registrace uživatele. Provozovatel bude osobní údaje zpracovávat strojově
(automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

Článek VI.
1. Uživatel se zavazuje, že zpřístupněné Kontaktní údaje je použije pouze k nabídce
volného pracovního místa kandidátovi. Uživatel se zavazuje zdržet se využití
zpřístupněných Kontaktních údajů k jakýmkoliv jiným účelům než výlučně k nabídce
volného pracovního místa kandidátovi. Zejména se uživatel zavazuje zdržet se
zasílání jakýchkoliv nevyžádaných obchodních, reklamních či jiných s nabídkou
volného pracovního místa nesouvisejících sdělení na zpřístupněné Kontaktní údaje.
2. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele, bude-li uživatel služeb Portálu
využívat v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami této smlouvy
nebo dobrými mravy. Provozovatel je oprávněn zrušit registraci uživatele zejména,
pokud uživatel poruší ustanovení odst. 1 tohoto článku. Zrušením registrace jsou
veškeré zaplacené přístupy deaktivovány. V případě zrušení registrace z důvodu na
straně uživatele, zejména z důvodu porušení jakékoliv závazku vyplývajícího z odst.
1 tohoto článku, není provozovatel vrátit zaplacenou úhradu za aktivaci přístupu.
3. V případě porušení jakéhokoliv závazku uživatele vyplývajícího z ustanovení odst. 1
tohoto článku, je uživatel povinen uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši
20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku.
4. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu uživatele služby Portálu upravovat, inovovat,
omezovat či rušit.

Článek VI.
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu čerpání služby dle 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. Uživatel prohlašuje, že si výše uvedenou smlouvu a smluvní podmínky přečetl a
souhlasí s jejím obsahem. Uživatel 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 uživatele společně s jeho IP adresou, ze které byla registrace provedena.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem, kdy uživatel vyplní své
registrační údaje uvedené v čl. II odst. 3 této smlouvy a potvrdí obsah smlouvy
včetně volby varianty zpřístupnění Kontaktních údajů a způsobu placení, a to
zaškrtnutím políčka "Přečetl jsem a se smlouvou souhlasím“.

