Obchodní podmínky a podmínky použití osobních údajů
verze platná od 25.05.2018
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Úvodní ustanovení

1.1

Tyto podmínky použití osobních údajů (dále jen „Podmínky“) upravují ve smyslu ust. § 1751
odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), vzájemná
práva a povinnosti Uchazeče, Provozovatele a Hyphen s.r.o. při poskytování a využívání Služeb
a Webových stránek. Tyto Podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Hyphen
s.r.o. a Uchazečem ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek.

1.2

Případná odchylná ujednání obsažená (i) ve smlouvě mezi Provozovatelem/ Hyphen s.r.o. a
Uchazečem ohledně poskytování a využívání Služeb; (ii) ve smlouvě mezi Provozovatelem a
Uchazečem ohledně využívání Webových stránek; a/nebo (iii) v Provozovatelem/ Hyphen s.r.o.
potvrzené písemné objednávce Služeb, mají přednost před užitím těchto Podmínek pouze za
předpokladu, že smlouva byla uzavřená v písemné formě a podepsána oprávněnými osobami.
Působnost těchto Podmínek a/nebo jejich části lze vyloučit jen písemnou dohodou mezi
Provozovatel/Hyphen s.r.o. a Uživatelem.

1.3

Podmínky jsou veřejně
www.mountwork.cz

1.4

Uzavřením smlouvy Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem smlouvy i se zněním Podmínek,
a že souhlasí s tím, že se bude v příslušném smluvním vztahu vzniklém na základě smlouvy
řídit smlouvou a Podmínkami.
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přístupné

na

internetových

stránkách

Provozovatele

Definice užitých pojmů

2.1

Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto Podmínkách mají následující význam,
pokud z Podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
-

-

-

-

„Case study“ znamená řešení případové studie/ písemného testu odborných znalostí a
dovedností Uchazeče, navržené Klientem.
„GDPR“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
„Hyphen s.r.o.“ znamená Hyphen s.r.o., společnost s ručením omezením, s e sídlem Italská
1205/10, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00, IČO 07162251:, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C 295775
„Informace“ znamená jakýkoli údaj, sdělení, informace a/nebo odkaz o Klientovi zveřejněný
Klientem a/nebo Provozovatelem/Hyphen s.r.o.
„Inzerce“ znamená jakoukoli nabídku práce zveřejněnou Klientem a/nebo Provozovatelem/
Hyphen s.r.o na základě smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem/ IHyphen s.r.o a Klientem.
„Klient“ je fyzická či právnická osoba zaregistrovaná na internetové adrese
ww.mountwork.cz především, nikoli však výlučně, za účelem hledání zaměstnanců. Klientem
se rozumí rovněž personální agentura.
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
„Profil Klienta“ znamená profil vzniklý na základě smlouvy uzavřené v písemné formě mezi
Provozovatelem/ Hyphen s.r.o a Klientem; a/nebo Provozovatelem/ Hyphen s.r.o potvrzené

-

-

-

2.2
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písemné objednávky služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem/ Hyphen s.r.o a
Klientem.
„Provozovatel“ je osoba vlastnící a provozující webové stránky www.mountwork.cz.
„Řešitel“ znamená Uchazeč, který podstoupil danou Case study.
„Služby“ jsou dle kontextu služby poskytované Klientům a/nebo služby poskytované
Uchazečům.
„Uchazeč“ je fyzická osoba zaregistrovaná prostřednictvím webového formuláře na
Webových stránkách především, nikoli však výlučně, za účelem hledání práce bez ohledu na
to, zda vložila a/nebo zamýšlí vložit životopis na svůj Účet Uchazeče.
„Účet Uchazeče" znamená účet vzniklý na základě registrace Uchazeče na Webových
stránkách.
„Uživatelé“ jsou společně označováni Uchazeč a Klient.
„Webové stránky“ jsou internetová doména www.mountwork.cz, facebookový profil
nacházející se na internetové adrese www.facebook.com/mountwork.cz a instagramový
profil nacházející se na internetové adrese w
 ww.instagram.com/mountwork.
„Zimní kurz“ znamená několikadenní kurz, který zahrnuje sportovní rekreaci ve formě
lyžování nebo snowboardingu, pěší turistiky, odborné vzdělávací semináře, ubytování a
zajištění stravy a další program stanovený Klientem, kterého se účastní 20 nejlepších
řešitelů Case study a vybraní zaměstnanci Klienta.
„ZOOÚ“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění.
Není-li mezi Provozovatelem/ Hyphen s.r.o a Uživatelem výslovně písemně ujednáno jinak,
mají pojmy definované v těchto VOP stejný význam, jsou-li užity ve smlouvě ohledně
poskytování a využívání Služeb a Webových stránek uzavřené mezi Provozovatelem/ Hyphen
s.r.o a Uživatelem, v objednávce Služeb učiněné Klientem a/nebo v odpovědi Provozovatelem/
Hyphen s.r.o na objednávku Služeb učiněnou Klientem. Zároveň mají pojmy definované v
těchto VOP stejný význam, ať jsou užity v čísle jednotném anebo množném.
Průběh poskytování Služeb

3.1

Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány na základě registrace Uchazeče na
Webových stránkách. Služby poskytované Uchazečům jsou poskytovány ode dne registrace
Uchazeče na Webových stránkách po celou dobu registrace.

3.2

Služby poskytované Klientům jsou poskytovány na základě smlouvy uzavřené v písemné formě
mezi Provozovatelem a Klientem; a/nebo Provozovatelem potvrzené písemné objednávce
služeb; a/nebo písemné dohody mezi Provozovatelem a Klientem.

3.3

Služby poskytované Klientům jsou poskytovány po dobu stanovenou v písemné smlouvě;
a/nebo v písemné dohodě; a/nebo v objednávce.

3.4

Služby poskytované Klientům na základě objednávky jsou poskytovány ode dne potvrzení
přijetí objednávky Klienta Provozovatelem. Provozovatel potvrdí přijetí objednávky Klienta
odesláním faktury Klientovi.

3.5

Jednotlivé služby poskytované Provozovatelem/Hyphen s.r.o Klientovi jsou následující:
(i) vytvoření profilu;
(ii) umístění profilu / prezentace Klienta na Webových stránkách;

(iii) propagace profilu Klienta na Webových stránkách.
(iv) umožnění vystavování nabídek pracovních pozic, včetně vytvoření a zpřístupnění
účtu Klienta. Konkrétně se jedná o následující:

- vkládání pozic Klientem po přihlášení do účtu Klienta na Webových stránkách.
Včetně kontroly vyplnění popisu pozice Provozovatelem před vystavením na
Webových stránkách;
- administrace pozic vložených Klientem po přihlášení do účtu Klienta;

- Průběžné informování Klienta Provozovatelem o přihlášených Uchazečích na

-
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vložené pozice prostřednictvím Webových stránek (po přihlášení do účtu
Klienta) a emailem;
automatizované porovnávání vybraných parametrů pozice a profilu Uchazeče o
pozici včetně zobrazení procenta shody u Uchazečů přihlášených na pozici;
zobrazování profilů / životopisů Uchazečů přihlášených na pozici včetně
možnosti vytištění profilů / životopisů;
automatizované zasílání e-mailů Provozovatelem informujících o nepostoupení
Uchazeče - zasíláno Uchazečům, kteří nesplnili minimální procento shody
a/nebo byli zamítnuti Klientem po přihlášení do účtu Klienta;
poskytnutí přístupu k aplikaci pro tvorbu a spuštění Case study.

Registrace Uživatele

4.1

Uchazeč mající zájem o služby poskytované Provozovatelem/ Hyphen s.r.o získá právo k jejich
využití po vyplnění a následném odeslání registračního formuláře umístěném na Webu. Tímto
dojde k registraci Uchazeče do databáze Provozovatele a k vytvoření Účtu Uchazeče.

4.2

Provozovatel/ Hyphen s.r.o na Webových stránkách poskytuje Uchazečům tyto Služby:
(i)

možnost odpovědět na zveřejněné nabídky práce (pro samotné zobrazení a
procházení nabídek práce podle zvolených kritérií není nutná registrace Uchazeče na
Webových stránkách);

(ii)

možnost vložení životopisu Uchazeče do databáze Provozovatele/ Hyphen s.r.o
prostřednictvím vyplnění příslušných údajů na Webových stránkách. Vložený
životopis je zobrazován Klientům, kteří využívají některou ze Služeb zahrnující
zobrazení životopisů Uchazečů.

4.3

Všechny služby poskytované Uchazeči Provozovatelem, tj. registrace, vytvoření Účtu
Uchazeče, vložení životopisu Uchazeče na jím vytvořený Účet Uchazeče, možnost odpovědět
na nabídky práce zveřejněné Klienty na Webových stránkách a zúčastnit se řešení Case study.

4.4

Registrace je možná do uplynutí lhůty stanovené Klientem.
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5.1

Ochrana osobních údajů, autorské právo
Uživatelé potvrzením těchto Podmínek udělují výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel/
Hyphen s.r.o shromažďoval, analyzoval a/nebo vyhodnocoval informace získaných z užívání
Webových stránek Uživateli. Uvedené informace je Provozovatel/Hyphen s.r.o oprávněn
získávat zejména nikoli však výlučně pomocí souborů cookie (tj. malých textových složek)
umístěných serverem do Uživatelova počítače (případně jakéhokoli jiného technického

přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky zobrazuje). Uživatel je oprávněn umístění
cookie dle předchozí věty odmítnout, a to přímo příslušným nastavením svého počítače
(případně jakéhokoli jiného technického přístroje, pomocí něhož si Uživatel Webové stránky
zobrazuje).
5.2

Uchazeči souhlasí s tím, že Klient je oprávněn jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však
výlučně, kontaktních údajů) získané na Webových stránkách použít pouze pro vlastní potřebu
a výlučně k vyhledání vhodných zájemců o práci.

5.3

Klient není oprávněn využít jakékoli údaje o Uchazečích (včetně, nikoli však výlučně,
kontaktních údajů) k jakémukoli hromadnému kontaktování Uchazečů s výjimkou případů, kdy
je hromadné kontaktování Uchazečů předmětem Služeb poskytovaných Provozovatelem/
Hyphen s.r.o. Klient je dále povinen chránit údaje o Uchazečích získané na Webových
stránkách před jakýmkoli zneužitím a/nebo neoprávněným zveřejněním. V případě porušení
jakékoli výše uvedené povinnosti je Klient v plném rozsahu odpovědný za způsobenou škodu, a
to jak vůči Uchazečům, tak vůči Provozovateli/Hyphen s.r.o. V případě, že vůči Provozovateli/
Hyphen s.r.o budou z důvodu porušení Klientem jakékoli povinnosti stanovené v tomto článku
Podmínek vzneseny jakékoli nároky, je Klient povinen Provozovateli/ Hyphen s.r.o veškeré tyto
nároky a veškerou škodu uhradit. Výše uvedené povinnosti se přiměřeně užijí i na Uchazeče.

5.4

Uživatelé berou na vědomí, že Webové stránky včetně jakýchkoli jejich součástí, databází
vytvořených Provozovatelem na Webových stránkách, jakož i jejich součásti, jsou předmětem
autorského práva Provozovatele a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, v platném znění.
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Case study

6.1

Uchazeč, který si vytvoří Účet Uchazeče, má právo podstoupit Case study vypracovanou
Klientem.

6.2

Není-li stanoveno jinak, má Uchazeč na vypracování Case study 30 minut od spuštění aplikace
obsahující danou Case study na Webových stránkách. Uchazeč může podstoupit každou Case
study pouze jednou.

6.3

Klient má právo vytvořit Case study v souladu se svými požadavky na odbornou zdatnost
Uchazeče.

6.4

Spuštěním Case study uchazeč souhlasí s těmito Podmínkami, zejména pak se zpracováním
jeho osobních údajů, které poskytl Poskytovateli/Hyphen s.r.o a s předáním těchto údajů
Klientovi.

6.5

Uchazeč prohlašuje, že Case study vypracuje samostatně pouze za pomoci dovolených zdrojů.

6.6

Uchazeči se zakazuje při vypracovávání Case study použití jakéhokoli technického prostředku
poskytujícího jakoukoli formu neoprávněného zvýhodnění vůči ostatním Uchazečům, zejména
nikoli však výlučně, pomocí úpravy zdrojového kódu Webových stránek, použití počítačového
viru za účelem zjištění znění Case study nebo pro zlepšení podmínek pro vypracování Case
study, úmyslné odpojení počítače používaného k vypracování Case study od internetového
připojení, úmyslné vypnutí počítače používaného k vypracování Case study a dalšími
podobnými způsoby.

6.7

Pokud se Uchazeč při vypracovávání Case study pokusí o dosažení lepšího výsledného
hodnocení za pomoci některého z úkonů uvedených v bodě výše, bude jeho výsledné
hodnocení klasifikováno jako „nedostatečné“.

6.8

Klient vyhodnocuje výsledky Case study Uchazečů podle předem daných kritérií, jež stanovuje
sám Klient.

6.9

Klient je povinen vyhlásit 20 Uchazečů s nejlepšími výsledky v Case study, kteří při
vypracovávání splnili všechny podmínky stanovené v tomto článku.

6.10 Uchazeč má právo podat stížnost proti průběhu Case study, pokud při jeho vypracovávání
nebyl schopen dosáhnout svého nejlepšího výsledku pro objektivně zhoršené podmínky,
kterými jsou výpadek připojení k internetu, výpadek elektrického proudu, projev závažného
onemocnění, hospitalizace a jiná náhlá nepředvídatelná a neodvratitelná událost ve smyslu
Občanského zákoníku.
6.11 Provozovatel/Hyphen s.r.o je povinen posoudit stížnost Uchazeče a dle jejího rozsahu a
důvodnosti na ní odpovědět spolu se stanoviskem o jejím přijetí nebo nepřijetí. Pokud
Provozovatel stížnost uzná důvodnou, získá Uchazeč právo na opakovaný pokus pro řešení
Case study u daného Klienta. Provozovatel není povinen stížnosti vyhovět.
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Povinnost mlčenlivosti

7.1

Uchazeč se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích získaných při vypracovávání
Case study, zejména nikoliv však výlučně, se tím rozumí zákaz popisu zkušebních příkladů
třetím osobám, popis na veřejně i neveřejně přístupných místech (např. internetových
stránkách, fórech, sociálních sítích), focení, nahrávání a jiná forma audiovizuálního záznamu
Case study.

7.2

Při porušení povinnosti mlčenlivosti je Uchazeč povinen uhradit Provozovateli smluvní pokutu
ve výši 100.000,- Kč. Tím není dotčeno právo Provozovatele a Klienta na náhradu škody ve
smyslu Občanského zákoníku. Při porušení této povinnosti bude Uchazeči dále smazán Účet
Uchazeče, výsledné hodnocení Case study bude klasifikováno jako „nedostatečné“ a Uchazeč
ztratí navždy právo využívání služeb Provozovatele/Hyphen s.r.o.
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Zimní kurz
7.1. Hyphen s.r.o Klient je povinen uspořádat Zimní kurz.

8.1

Zimní kurz bude zahrnovat sportovní rekreaci ve formě lyžování nebo snowboardingu, odborné
vzdělávací semináře, ubytování a zajištění stravy a další program stanovený Klientem. Náplní
Zimního kurzu je společná sportovní rekreace ve formě lyžování/snowboardingu, odborné
vzdělávací semináře na Klientem a Provozovatelem určená témata 20 Uchazečů s nejlépe
hodnocenými Case study a vybranými zaměstnanci Klienta.

8.2

Zimní kurz je zájezd do Provozovatelem Klientem vybraného horského letoviska v termínu
stanoveném Klientem .

8.3

Zimního kurzu se účastní 20 Uchazečů, kteří podstoupili Case study sestavené daným Klientem
s nejlepším hodnocením a zaměstnanci Klienta, které si k tomu účelu klient vybere.

8.4

Pokud některý z 20 výše uvedených Uchazečů odmítne účast na Zimním kurzu, je Klient
povinen nabídnout místo něj účast dalšímu Uchazeči, který dosáhl nejlepšího hodnocení hned

po 20 nejlepších Uchazečích. Pokud bude takto hodnocených Uchazečů více, Klient se
rozhodne, zda nabídne účast pouze jednomu nebo více takovým Uchazečům.
8.5

Povinnosti nabídnout účast na Zimním kKurzu 20 Uchazečům je Klient zproštěn v případě,
když Case study nepodstoupí 20 Uchazečů, nebo pokud po odmítnutí účasti jedním, nebo více
ze 20 Uchazečů již není možné nabídnout účast dalšímu Uchazeči z důvodu nízkého počtu
Uchazečů, jenž podstoupilo danou Case study.

8.6

Uchazeč má právo požadovat po Klientovi úhradu nákladů spojených se Zimním kurzem,
především pak náklady na dopravu, ubytování, stravování, sportovní rekreaci.
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9.1

Zrušení registrace Uživatele
Provozovatel/Hyphen s.r.o je oprávněn okamžitě pozastavit poskytování Služeb a/nebo zrušit
registraci Uživatele (včetně smazání veškerých informací o Uživateli) pokud Uživatel:
(i) po dobu více jak jednoho roku neprovedl přihlášení do svého Účtu Uchazeče a/nebo profilu
Klienta;
(ii) využívá Webových stránek a/nebo Služeb k: (i) hromadnému rozesílání elektronických
a/nebo jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, pokud takové rozesílání
není předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; (ii) rozesílání elektronických a/nebo jiných
zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace o produktech
a/nebo službách Klienta, Uchazeče, a/nebo jakékoli třetí osoby, pokud takové rozesílání není
předmětem Služeb poskytovaných Klientovi; a/nebo (iii) rozesílání elektronických a/nebo
jiných zpráv, včetně zpráv předávaných pomocí telefonu, obsahujících informace, jejichž
zveřejnění a/nebo obsah jsou v rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP,
dobrými mravy nebo veřejným pořádkem či které mohou poškodit dobré jméno
Provozovatele či jiných fyzických a/nebo právnických osob;
(iii) jedná v rozporu s právním řádem České republiky, těmito Podmínkami, a/nebo s dobrými
mravy a/nebo veřejným pořádkem, a/nebo jeho jednáním může být poškozeno dobré
jméno Provozovatele a/nebo jiných právnických či fyzických osob a/nebo snížena či
ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb, ničí Webové stránky (a/nebo jejich části)
a/nebo jejich obsah (a/nebo jeho část);
(iv) provádí činnosti, které nepřiměřeně a/nebo neúměrně zatěžují infrastrukturu Webových
stránek;
(v) používá jiná zařízení k navigaci nebo prohlížení Webových stránek (a/nebo jejich částí) než
nástroje dostupné na Webových stránkách, zpravidla dostupné webové prohlížeče a/nebo
jiné nástroje schválené Provozovatelem;
(vi) na Webových stránkách používá jakékoli způsoby shromažďování dat vyhledáváním, roboty
nebo obdobnými způsoby a/nebo dolovacími metodami;
(vii) narušuje a/nebo se pokouší narušit bezpečnost Webových stránek (a/nebo jejich částí)
včetně pokusu o zkoumání, snímání nebo testování zranitelnosti systému a/nebo sítě a/nebo
porušení bezpečnostních či autorizačních opatření bez řádného oprávnění;
(viii)
na Webových stránkách falšuje záhlaví paketu TCP/IP či jakékoli části informací v záhlaví
jakéhokoli e-mailu a/nebo příspěvku v rámci diskusní skupiny a/nebo chatu;

(ix) provádí zpětnou analýzu a/nebo dekompiluje Webové stránky (a/nebo jejich části);
(x) shromažďuje, kopíruje a/nebo reprodukuje Webové stránky (a/nebo jejich části) a/nebo
informace z nich dostupné, a to včetně informací již neaktuálních, deaktivovaných a/nebo
smazaných;
(xi) předává kontaktní údaje a/nebo životopisy Uchazečů a/nebo jejich jednotlivé části jakékoli
třetí osobě (včetně ostatních Uživatelů Webových stránek);
(xii) zkouší zasahovat do: (i) Služeb jakémukoli Uživateli; a/nebo (ii) sítě, včetně, nikoli však
výlučně, předávání virů na Webové stránky (a/nebo jejich jakoukoli část), přetěžování,
„flooding“ (zaplavení), "spamming", „mailbombing“ (zahlcení daty) nebo „crashing“
(zhroucení); a/nebo
(xiii)
jakkoli podporuje a/nebo zpřístupňuje neoprávněné kopie a/nebo napodobeniny
jakéhokoli Výsledku duševní činnosti třetí osoby, zejména, nikoli však výlučně, jakkoli
podporuje a/nebo zpřístupňuje: (i) pirátské kopie počítačových programů a/nebo odkazy na
ně; (ii) informace o programech, internetových stránkách a/nebo aplikacích obcházejících
ochranu proti kopírování a/nebo padělání a/nebo jakékoli jiné zabezpečení; a/nebo (iii)
pirátské kopie hudby a/nebo jakýchkoli jiných medií a/nebo odkazy na ně.
9.2

Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit Účet Uchazeče a/nebo Profil Klienta (včetně
smazání veškerých Uživatelských informací) v případě, že tento vznikl na základě neoprávněné
registrace, tj. zejména, nikoli však výlučně, na základě registrace smyšlené fyzické či právnické
osoby, a/nebo registrace pod neexistujícím jménem jiné fyzické či právnické osoby.

9.3

Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání veškerých
Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Klient:
(i)

uvedl Provozovatele v omyl ohledně povahy činnosti Klienta a/nebo zveřejněné pracovní
pozice;

(ii)

využívá údaje o Uchazečích v rozporu s těmito Podmínkami; nebo

(iii)

prostřednictvím svého Profilu Klienta umožňuje využívat Služby jakékoli jiné osobě, a to
včetně osob, které jsou v databázi Provozovatele vedeny v tzv. deaktivovaném stavu z
důvodu, zejména, nikoli však výlučně: (i) neuhrazení jakéhokoli splatného závazku vůči
Provozovateli; a/nebo (ii) z důvodu porušení těchto Podmínek, dobrých mravů a/nebo
veřejného pořádku.

9.4

Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli
Uživatelských informací o Klientovi) v případě, že Profil Klienta a/nebo jakékoli Informace o
Klientovi:
(i)

obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy jejichž zveřejnění a/nebo obsah je v
rozporu s právním řádem České republiky, těmito VOP, dobrými mravy a/nebo veřejným
pořádkem;

(ii)

obsahují zavádějící, neúplné a/nebo nepravdivé údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy;

(iii)

obsahují údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy na produkty a/nebo služby Klienta,
Uchazeče a/nebo jakýchkoli třetích osob, které mají charakter reklamy a/nebo
propagace v jakékoli formě;

(iv)

hrozí poškozením dobrého jména Provozovatele, Webových stránek a/nebo jiných
fyzických či právnických osob;

(v)

obsahují hypertextové odkazy výslovně neschválené Provozovatelem; a/nebo

(vi)

obsahují údaje, sdělení, informace, odkazy, reference, reklamu a/nebo propagaci v
jakékoli formě o jakýchkoli (i) konkurentech Provozovatele a/nebo Webových stránek; (ii)
webových stránkách, profilech a/nebo doménách konkurujících Provozovateli a/nebo
Webovým stránkám; a/nebo (iii) projektech konkurujících Provozovateli a/nebo
Webovým stránkám.

9.5

Provozovatel si dále vyhrazuje právo odstranit z Webových stránek Účet Uchazeče, životopis
Uchazeče a/nebo jeho části, pokud obsahují jakékoli údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy
odporující těmto Podmínkám.

9.6

V případě, že Provozovatel zruší registraci Klienta (včetně smazání jakýchkoli Uživatelských
informací o Klientovi), není povinen Klientovi vrátit již obdrženou úplatu za objednané Služby
(bez ohledu na to, zda byly Služby Klientem čerpány anebo ne) a Klient je povinen objednané
Služby (anebo jejich poměrnou část) řádně a včas uhradit v souladu s těmito VOP.

10 Omezení odpovědnosti Provozovatele
10.1 Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli informací o Klientovi, a to včetně jejich
správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti
je v plném rozsahu odpovědný Klient, Provozovatel/Hyphen s.r.o za toto neodpovídá.
10.2 Za obsahovou i gramatickou stránku jakýchkoli Uživatelských informací o Uchazeči, a to včetně
jejich správnosti, kvality, aktuálnosti, bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo
úplnosti je v plném rozsahu odpovědný Uchazeč, Provozovatel/Hyphen s.r.o za toto
neodpovídá.
10.3 Provozovatel není povinen provádět jakoukoli kontrolu správnosti, kvality, aktuálnosti,
bezpečnosti, legálnosti, pravdivosti, přesnosti a/nebo úplnosti jakýchkoli Uživatelských
informací, a to ani v případě, že s nimi dále.
10.4 Provozovatel neodpovídá za obsah, správnost, kvalitu, aktuálnost, bezpečnost, legálnost,
pravdivost, přesnost a/nebo úplnost jakýchkoli údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů
umístěných na Webových stránkách a neposkytuje jakoukoli záruku při jakémkoli jejich
používání, využívání, zpracování a/nebo spoléhání se na takové údaje, sdělení, informace
a/nebo odkazy, s výjimkou těch údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou
záruku výslovně převzal. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou
škodu způsobenou používáním, využíváním, zpracováním a/nebo spoléháním se na jakékoli
údaje, sdělení, informace a/nebo odkazy umístěné na Webových stránkách, s výjimkou těch
údajů, sdělení, informací a/nebo odkazů, za které takovou záruku výslovně převzal.
10.5 Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou škodu způsobenou zveřejněním
jakékoli Uživatelské informace na Webových stránkách.
10.6 V případě, že na Webové stránky bude umístěn obsah zasahující do vlastnických,
osobnostních, autorských a dalších práv Provozovatele, Uchazeče, Klienta nebo třetí osoby,
zavazuje se Provozovatel tento obsah ze stránek odstranit bez zbytečného odkladu poté, co se
o takovém obsahu dozví.

10.7 Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Klienta jako potencionálního
zaměstnavatele. Provozovatel proto negarantuje Uchazečům zejména, nikoli však výlučně,
nalezení vhodné pracovní příležitosti ani trvání pracovního nebo obdobného poměru.
Provozovatel rovněž negarantuje Uchazečům schopnost Klientů: (i) nabízet jakékoli pracovní
pozice; a/nebo (ii) skutečně nabízet zveřejněné pracovní pozice.
10.8 Provozovatel není jakkoli součástí vlastního procesu oslovování Uchazeče jako potencionálního
zaměstnance. Provozovatel proto negarantuje Klientům nalezení vhodného kandidáta na
obsazení pracovní pozice ani jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru. Provozovatel
dále negarantuje Klientům: (i) schopnost Uchazečů splnit podmínky Klientem zveřejněné
pracovní pozice; a/nebo (ii) obdržení jakékoli odpovědi ze strany Uchazečů na zveřejněnou
pracovní pozici.
10.9 Provozovatel neodpovídá za jakoukoli přímou a/nebo nepřímou škodu, která může Uživateli
a/nebo třetím osobám vzniknout užíváním Webových stránek, a to včetně ušlého zisku nebo
ztráty jakýchkoliv dat.
10.10 Provozovatel neodpovídá za to, že Webové stránky a/nebo servery, na kterých jsou Webové
stránky umístěny jsou bez počítačových virů a/nebo jakýchkoli jiných škodlivých mechanismů,
a to v plném rozsahu v jakém to umožňuje české právo. Jestliže jakékoli využívání Webových
stránek a/nebo jejich obsahu vyústí v potřebu opravy, ztrátě a/nebo odstranění zařízení
a/nebo dat, a/nebo k jiným nákladům na straně Uživatele, Provozovatel za tyto náklady
neodpovídá. Webové stránky a jejich obsah jsou poskytovány na principu "jak stojí a leží" bez
záruk jakéhokoli druhu.
10.11 Webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran; za jejich obsah
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Pokud se Uživatel rozhodne vstoupit na webové
stránky třetích stran, činí tak na vlastní nebezpečí.
10.12 V případě, že Uživatel v rámci Webových stránek jakkoli užil, užívá a/nebo bude užívat a/nebo
nakládal, nakládá a/nebo bude nakládat s jakýmkoli grafickým znázornění, logem, fotografií,
hudbou, videem, textem či jakýmkoli jiným výsledkem duševní činnosti a/nebo předmětem
práv duševního vlastnictví (dále jen „Výsledek duševní činnosti“), prohlašuje, že je k takovému
užití a/nebo nakládání oprávněn, zejména že je oprávněn Výsledek duševní činnosti zveřejnit,
zpřístupnit a/nebo zobrazit, případně z něj citovat, čerpat a/nebo na něj odkazovat, a že jeho
zveřejněním, zpřístupněním a/nebo zobrazením, případně citováním, čerpáním a/nebo
odkazováním na něj nejsou jakkoli dotčena, ohrožena a/nebo porušena jakákoli práva třetích
osob. V případě, že vůči Provozovateli budou vzneseny jakékoli nároky plynoucí z porušení
práv k Výsledkům duševní činnosti, souhlasí Uživatel s tím, že tyto nároky zcela uspokojí a
Provozovatele v plné výši odškodní.
10.13 Přístup k profilu Klienta i Účtu Uchazeče je chráněn přihlašovacím jménem a heslem. Uživatel
je povinen chránit jeho přihlašovací jméno a heslo před zneužitím. Provozovatel nenese
žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a/nebo hesla, a/nebo za
jakoukoli případnou přímou a/nebo nepřímou škodu a/nebo případné nároky třetích osob
vzniklé v důsledku takového zneužití.
10.14 V případě, že nebude mezi Klientem a Provozovatelem výslovně písemně ujednáno jinak,
vzdává se tímto Klient práva na náhradu jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody způsobené: (i)
Provozovatelem provozováním a/nebo v souvislosti s provozováním Webových stránek a/nebo

poskytováním Služeb (včetně náhrady jakékoli přímé a/nebo nepřímé škody vzniklé v
důsledku situací, událostí a/nebo úkonů, v případě kterých Provozovatel svou odpovědnost
vyloučil dle předchozích odstavců); a/nebo (ii) jakýmkoli Uživatelem v souvislosti s využíváním
Webových stránek a/nebo Služeb.
11 Souhlas se zpracováním osobních údajů a šířením obchodních sdělení
11.1 Uchazeč souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytnutých Provozovateli na svém Profilu a
ve svém Životopisu a jejich poskytnutí Klientovi ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zásadami zpracování osobních
údajů ve smyslu GDPR.
11.2 Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, aby Provozovatel/Hyphen s.r.o., jako správce osobních údajů ve
smyslu ust. § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb, ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, a později od 25. května 2018 podle čl. 4 bodu 7. nařízení Evropského parlamentu a
rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ‘’správce’’) zpracovával
osobní údaje, a to formou zařazení osobních údajů uchazečů do databáze správce a
následného zpracování za účelem:
■

zprostředkování zaměstnání na základě informací, který jsem správci poskytl
(informace)
■ sdělování nabídek (elektronicky, telefonem) pracovních příležitostí na
základě informací, které jsem správci poskytl (profilování).
11.3 Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, s tím, že i po zprostředokování pracovní příležitostí má
správce právo uchovat níže uvedení osobní údaje v databázi za výše uvedeným účelem
nabízení aktuálních pracovních nabídek, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu.
Taktéž si uchazeč je vědom, že Provozovatel/Hyphen s.r.o. bude zpracovávat mé osobní
údaje v rozsahu:
○ Identifikační údaje- jméno a příjmení, datum narození, titul, ID v interním systému,
adresa trvalého pobytu, pohlaví, občanství, státní příslušnost
○ Kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefonní číslo, email, adresa na sociálních sítích a
jiné odborné informace
○ Informace z profesního životopisu, který správci poskytl - zejména fotografie,
informace o vzdělání, předchozích zaměstnáních a pracovních zkušenostech,
odborné znalosti a dovednosti, zájmy
○ zkušenostech, odborné znalosti a dovednosti, zájmy
○ Písemný záznam z komunikace, veškerá komunikace mezi mnou a správcem
○ Postup a výsledky testů, kterým jsem byl testován na své dovednosti.
11.4 Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, s tím, že veškeré osobní údaje, které správci poskytnu, mohou
být poskytnuty dalším společnostem, které jsou obchodní partneři projektu MountWork a
Hyphen s.r.o. a to v souladu s výše uvedeným účelem zprostředkování pracovních příležitostí.
11.5 Zaškrtnutím uchazeč souhlasí, souhlasím také s tím, že osobní údaje, které
Provozovatel/Hyphen s.r.o. poskytnu, mohou být v souladu s výše uvedeným účelem
poskytnuty obchodním partnerům a zákazníkům společností, kterých společnosti působí jako
dodavatel. Veškerý výčet společností, zákazníků a obchodních partnerů, kterým můžou být
sděleny mé osobní údaje jsou dostupné na www.mountwork.cz

11.6 Jsem si vědom toho, že v případě, že nebudu chtít nadále, aby Provozovatel/Hyphen s.r.o.
zpracoval mé osobní údaje, můžu tento souhlas kdykoliv odvolat, a to tímto způsobem:
○
○

Pisemně na adrese sídla správce: Hyphen s.r.o. se sídlem Italská 1205/10, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00, zasláním dopisu obsahujícího žádost o vyloučení z databáze,
Elektronicky na emailové adrese: info@hyphen.cz zasláním e-mailu obsahující žádost
o vyloučení z databáze

11.7 Výše uvedené nemění nic na tom, že souhlas se zasíláním nabídek pracovních příležitostí
mohu jednoduchým způsobem odvolat vždy i při doručení nabídky pracovních příležitostech
způsobem patrným z informačního e-mailu.
11.8 Uchazeč dále souhlasí, že pokud bude vybrán jako jeden z 20 nejlepších řešitelů Case study
nebo se zúčastní Zimního kurzu, dává tímto Klientovi a Provozovateli/Hyphen s.r.o souhlas s
pořizováním a zveřejňováním zvukového, obrazového a zvukově obrazového záznamu, na
kterém bude zachycen i Uchazeč, v průběhu Zimního kurzu za účelem propagace Klienta a
Provozovatele/Hyphen s.r.o na Webových stránkách a na webových stránkách Klienta. Klient a
Provozovatel/Hyphen s.r.o se tímto zavazují, že nebudou zveřejňovat zvukový, obrazový či
zvukově obrazový záznam s obsahem porušujícím dobré mravy, veřejný pořádek, zasahující do
osobnostních práv Uchazeče, a/nebo který by mohl poškodit dobré jméno Uchazeče, Klienta
a/nebo Provozovatele.
11.9 Spuštěním Case study Uchazeč potvrzuje, že se s Podmínkami seznámil a projevil s nimi vážný
a srozuměný souhlas prostý jakéhokoli nátlaku či tísně.
12 Společná a závěrečná ustanovení
12.1 Vztahy vzniklé na základě smlouvy uzavřené Provozovatelem/Hyphen s.r.o a Uživatelem
ohledně poskytování a využívání Služeb a využívání Webových stránek a/nebo těchto VOP se
řídí právním řádem České republiky.
12.2 Jakékoli spory, které vzniknou mezi Provozovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním
Webových stránek a/nebo poskytováním Služeb se tito zavazují řešit přednostně vzájemnou
dohodou. V případě, že se nepodaří do 1 měsíce od zaslání 1. komunikace ve věci vzájemného
sporu dosáhnout v předmětu sporu dohody, je Provozovatel a/nebo Uživatel oprávněn se
obrátit na věcně a místně příslušný soud v České republice.
12.3 V případě, že bude jakékoli ujednání těchto Podmínek (nebo jejich části) posouzeno jako
protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné, zbylá ujednání zůstávají plně platná a účinná.
12.4 Tyto VOP nabývají platnosti dne 27.05.2018.

