Všeobecné obchodní podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí právními předpisy České republiky a
upravují podmínky užívání pracovního portálu na internetové adrese (URL)
http://www.ameba.eu. (dále jen Portál)
Portál je provozován společností CRI ameba.eu s.r.o., se sídlem Počernická 699/62,
PSČ 108 00, Praha 10, IČ: 243 06 291, DIČ: CZ 243 06 291, CRI ameba.eu, s.r.o., C
195026 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen Provozovatel).
Kontakt: ameba@ameba.eu, tel +420 702 02 02 58
Provozovatel není pracovní agentura ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti.

Provozovatel

nezprostředkovaná

zaměstnání

mezi

Firmou

a

Uchazečem.
1. Definice pojmů
1.1. Portál je kariérní inzertní portál pod internetovou doménou www.ameba.eu,
provozován

společností

CRI

ameba.eu

s.r.o.,

umožňující vypisování

pracovních nabídek, registraci Firem a Uchazečů, ucházení se o vypsané
pozice a správu uchazečů.
1.2. Firma

je

fyzická

nebo

právnická

podnikající

osoba

s přiděleným

identifikačním číslem (IČO) včetně jí příbuzných osob (mateřská, dceřiná
sesterská společnost) s možností založit si na Portálu firemní účet a vypisovat
na Portálu pracovní pozice a objednávat služby TARGETING.
1.3. Uchazeč je fyzická osoba projevující zájem o pozici, vypsanou na Portálu,
formou registrace nebo rychlé registrace, poskytující Portálu a Firmě své
osobní údaje za účelem ucházení se o tuto pozici včetně všech úkonů s tím
nezbytně spojených.
1.4. TRGETING je placený produkt, určený pro Firmy vypisující na Portálu pracovní
pozice se záměrem podpořit obsazení určené pracovní pozice přes internet a
sociální sítě.
1.5. Objednatel je fyzická nebo právnická podnikající osoba uzavírající se
Zhotovitelem smluvní vztah na poskytnutí produktu TARGETING.
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1.6. Zhotovitel je společnost CRI ameba.eu s.r.o., poskytující Objednateli na
základě smluvního vztahu marketingovou podporu v rozsahu objednaného
produktu TARGETING.

2. Služby Provozovatele
2.1. Registrace
2.1.1. Provozovatel umožňuje Firmám a Uchazečům registraci na Portálu
ameba.eu.
2.1.2. Provozovatel neodpovídá za správnost a zákonný soulad údajů
registrace.
2.1.3. Provozovatel si vymezuje právo na vymazání registrované Firmy nebo
Uchazeče bez předchozího oznámení.
2.1.4. Firma nebo Uchazeč zruší svou registraci zasláním žádosti o zrušení
registrace na emailovou adresu registrace@ameba.eu.
2.2. Vypisování pozic
2.2.1. Platnost vypsané pozice je 60 dní. Po skončení platnosti je pozice bez
oznámení vypisovateli vymazána.
2.2.2. Za obsah vypsaných pozic na Portálu odpovídá Firma, která pozici
vypsala. V případě, že si Firma objedná službu TARGETING a pozice
vypisuje za Firmu Provozovatel, jsou údaje odsouhlaseny mezi Firmou a
Provozovatelem. Za zveřejněné údaje o pozici odpovídá Firma.
2.2.3. Provozovatel si vymezuje právo na vymazání vypsané pozice bez
předchozího oznámení Firmě.
2.3. TARGETING
2.3.1. Provozovatel poskytuje Firmám na základě objednávky marketingovou
podporu „TARGETING“ na propagaci jimi vypsaných pozic. Provozovatel
neručí za úspěšné obsazení vypsané pozice.
2.3.2. Objedná-li Firma produkt TARGETING souhlasí s vytvořením firemní
stránky Firmy, pro kterou je produkt TARGETING objednán. Současně
souhlasí s uvedením stručného popisu Firmy, pro kterou je produkt
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TARGETING objednán a dále souhlasí s uveřejněním loga Firmy, pro kterou
je produkt TARGETING objednán.
2.4. Garance
2.4.1. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v rámci produktu TARGETING garanci
na dodání relevantních uchazečů, je tato garance výslovně uvedena
v poznámce nabídky.
2.4.2. Podmínky garance se vztahují na počet dodaných uchazečů a
relevantnost uchazečů. Podmínky garance jsou pro každou pozici
individuálně sjednány mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jsou výslovně
uvedeny v poznámce nabídky. Relevantnost uchazeče je měřena
předem stanovenými objektivními kritérii, která musí uchazeč splňovat.
Objektivní kritéria jsou jednoznačně měřitelná, jako například délka
praxe, dosažené vzdělání, certifikáty a podobné a jsou explicitně
vyjmenovány v poznámce nabídky. Dodáním se rozumí, že Zhotovitelem
předaný

Uchazeč

projeví

zájem

o

Objednatelem

nabízenou

a

Zhotovitelem podporovanou pozici.
2.4.3. Nedodá-li Zhotovitel po dobu standardní délky kampaně sjednaný
počet Uchazečů, nebo Objednatel jednoho z dodaných uchazečů
nezaměstná, prodlouží Zhotovitel délku kampaně o 30 dní za účelem
dodání sjednaného počtu uchazečů. Nesplní-li Zhotovitel i po prodloužení
podmínky garance, vystaví Zhotovitel Objednateli slevový poukaz na
produkty TARGETING v hodnotě 50% produktu TARGETING pro který
Zhotovitel nesplnil garanci.
2.4.4. Dodá-li Zhotovitel Objednateli smluvený počet relevantních uchazečů
nebo uzavře-li Objednatel s jedním Zhotovitelem dodaným uchazečem
pracovní smlouvu, má se za to, že byl dodán sjednaný počet uchazečů.
3. Ochrana osobních údajů
3.1. Provozovatel je řádně registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů.
Provozovatel využívá databázi Uživatelů a Firem pouze pro účely naplnění a
realizaci služeb Portálu. Osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem
101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů.
3.2. Důvod zpracování údajů
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Portál zpracovává osobní údaje Uchazeče za účelem předání Firmě, u které
se Uchazeč uchází o pozici vypsanou na Portálu. Firma, u které se Uchazeč
uchází o vypsanou pozici, použije poskytnuté informace pro účel výběru
vhodného Uchazeče o na Portálu vypsanou pozici.
Portál zpracovává osobní údaje o kontaktní osobě Firmy zejména jméno,
příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo za účelem přístupu do rozhraní
portálu pro vypisování pozic a správu Uchazečů o vypsané pozice. Osobní
údaje jsou zobrazeny na Portálu u Firmou vypsaných pozic.
Osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa zpracování Portál
také za účelem zasílání newsletterů.
3.3. Poskytování osobních údajů
V případě projevení zájmu o konkrétní pozici Firmy zveřejněné na Portálu,
poskytne Uchazeč údaje o své osobě v tomto rozsahu: jméno, příjmení a
emailovou adresu. Dále může Uchazeč poskytnout další následující údaje:
kontaktní telefon, bydliště, dosažené vzdělání, věk, informace o stávajícím a
minulém zaměstnání, informace o pracovních dovednostech a zájmech.
3.4. Přenos údajů do jiné země či organizace
Údaje o Uchazeči o vypsanou pozici obdrží Zaměstnavatel, o jehož pozici se
Uchazeč uchází. Jedná-li se o Firmu se sídlem mimo Českou republiku, jsou
informace poskytnuty Firmě mimo Českou republiku, jehož místo působení
může být Uchazeči na vyžádání poskytnuto, pokud není již uveřejněné
v popisu pozice.
3.5. Lhůtu pro odstranění údajů, je-li to možné
Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů (včetně předání Firmě mimo
Českou republiku) je zcela dobrovolný, a může být kdykoli odvolán, a to jak
zasláním oznámení o odvolání souhlasu písemně na adresu portálu (viz výše),
tak také zasláním elektronické žádosti zde.
3.6. Popis bezpečnostních opatření uplatňovaných při zpracovávání, je-li to
možné.
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Poskytnuté údaje o Uchazeči jsou přístupné pouze Firmě, u které se Uchazeč
uchází prostřednictvím registrace nebo rychlé registrace o vypsanou pozici a
dále pověřenému zaměstnanci Portálu, který spravuje inzerci pozice, o kterou
se Uchazeč uchází.
3.7. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Uchazeč a Firma souhlasí se zpracováním osobních údajů v uvedeném
rozsahu a pro uvedený účel využíváním služeb Portálu. Veškeré informace
k zpracování osobních údajů jsou pro Uchazeče a Firmu dostupné přímo na
portálu www.ameba.eu
3.8. Další práva Uchazeče a Firmy na Portálu spojená s ochranou osobních údajů
V případě, že Portál bude zpracovávat osobní údaje Uchazeče nebo Firmy,
náleží každému Uchazeči nebo Firmě
3.8.1. právo informace o prováděném zpracování jeho osobních údajů,
3.8.2. právo na přístup k jeho osobním údajům, které Portál zpracovává,
3.8.3. právo na opravu jeho osobních údajů, které Portál zpracovává, pokud
nejsou zpracovávané údaje správné, a
3.8.4. další

práva,

s prováděným

zejména

právo

zpracováním

požadovat

osobních

vysvětlení

údajů,

stejně

ve

spojení

jako

právo

požadovat, aby portál provedl příslušnou opravu či doplnění osobních
údajů Uchazeče nebo Firmy (a to vč. případné blokace či likvidace jeho
osobních údajů).
3.9. Cookies
3.9.1. Portál může obsahovat též cookies třetích stran, které Portálu slouží k
získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování
návštěvníků Portálu. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s
používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka
není známa.
Se svými dotazy či v případě uplatnění výše uvedených práv se mohou
Uchazeč nebo Firma obracet na Portál jakýmikoli prostředky, a to vč. emailové adresy: ameba@ameba.eu.
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4. Komunikace a komunikační prostředky
4.1. Veškerá komunikace mezi Firmou/Objednatelem nebo Uchazečem a
Provozovatelem/Zhotovitelem

probíhá

prostřednictvím

elektronických

komunikačních medií „email“. Elektronická komunikace a v ní sdělený obsah
se

považuje

za

závazný pro Firmu/Objednatele

nebo Uchazeče a

Poskytovatele/Zhotovitele.
4.2. Firma/Objednatel nebo Uchazeč a Poskytovatel/Zhotovitel považují obsah
vzájemné elektronické komunikace za důvěrný a zamezí dalšímu šíření a
přístupu třetím osobám.
5. Ceny a platební podmínky
5.1. Ceny uváděné na portálu améba.eu se rozumí bez zákonné DPH.
5.2. Registrace Uživatele a Firmy, správa profilu, vypisování pozic a ucházení se o
vypsané pozice je bezplatné.
5.3. Závazné ceny jsou uvedeny v nabídce zaslané Poskytovatelem/Zhotovitele
Firmě/Objednateli. Splatnost závazků za služby Poskytovatele/Zhotovitele je
není-li sjednáno jinak 14 dní od doručení vyúčtování nebo daňového
dokladu na emailovou adresu kontaktní osobě Firmy/Objednatele. Cena za
produkty TARGETING je vždy splatná.
5.4. V případě prodlení s úhradou vyúčtovaných poplatků za služby Portálu má
Provozovatel/Zhotovitel právo deaktivovat účet Firmy/Objednatel na Portálu
do doby úhrady veškerých splatných závazků Firmy/Objednatele. Deaktivací
účtu Firmy/Objednatele nezaniká povinnost uhradit Provozovateli/Zhotoviteli
splatný závazek.
5.5. V případě

prodlení

s úhradou

faktury

za

služby

Portálu

je

Provozovatel/Zhotovitel oprávněn účtovat Firmě/Objednateli 0,05% z dlužné
částky za každý kalendářní den po datu splatnosti, uvedeném na daňovém
dokladu.
6. Ostatní
6.1. Tyto obchodní podmínky se řídí zákony České republiky. Místo soudních sporu
je místně příslušný soud pro místo sídla Provozovatele.
6.2. Provozovatel si vymezuje právo změny.
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Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost

1.1.2019

dnem
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