DATABÁZE PROFESIONÁLŮ V OBLASTI GASTRONOMIE

Všeobecné obchodní podmínky
Server www.gastrohunter.cz je inovativní pracovní portál - databáze profesionálů v oblasti
gastronomie určený všem, kteří shánějí zaměstnání nebo zaměstnance v oblasti gastronomie a hotelnictví na území České republiky.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují veškeré smluvní
vztahy, do nichž vstupujeme prostřednictvím stránek www.gastrohunter.cz (dále "webové
stránky").
GASTROHUNTER s.r.o. jako správce webových stránek (dále jen jako „správce“) nabízí
prostor pro prezentaci uchazeče o zaměstnání prostřednictvím portálu a zároveň poskytuje
za úplatu kontaktní údaje uchazečů třetím osobám.
1. Vytvoření profilu
a. Uchazeč o zaměstnání si může zdarma na webových stránkách vytvořit profil zadáním svých údajů prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových
stránkách (křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, email, vzdělání, předchozí zaměstnání, my workplace, aj.).
b. Vytvořením profilu na webových stránkách souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
c. Inzerovat – vytvářet profil na webových stránkách smí pouze uchazeči o zaměstnání.
2. Nahlížení profilu
a. V jednotlivých a veřejně přístupných profilech uchazečů o zaměstnání budou uvedena jejich křestní jména, vzdělání, předchozí zaměstnání, tzv. my workplace (blíže
specifikované pracovní prostředí či přímo konkrétní zaměstnavatel, u kterého by si
uchazeč o zaměstnání přál pracovat), aj.
b. Třetí osoby mají možnost si bezplatně a bez registrace na portále zobrazovat a prohlížet profily uchazečů o zaměstnání.

3. Registrace
a. V případě, že třetí osoba bude chtít kontaktovat uchazeče o zaměstnání, je povinna
se na portále registrovat.
b. Vytvořením registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách (křestní jméno, příjmení, název společnosti, IČO, další fakturační
údaje aj.) souhlasí s těmito obchodními podmínkami.

c. V případě, že třetí osoba zastupuje firmu, zaručuje se vyplněním registračního formuláře za udělení pověření k zastupování firmy.
d. Kontaktní údaje uchazečů o zaměstnání (příjmení, telefonní číslo a emailová adresa)
budou třetím osobám poskytnuty správcem na základě registrace a poplatku (viz.
níže).
4. Autorská práva
Veškeré texty, fotografie, rozhovory, profily, materiály aj. (s výjimkou specificky uvedeného),
které jsou obsaženy na stránce patří společnosti GASTROHUNTER s.r.o..
5. Správce webových stránek
a. Při správě profilů se správce řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dodržuje zásady zpracování poskytnutých osobních údajů.
b. Správce spravuje osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem jejich zpřístupnění
třetím osobám (personální agentury, zaměstnavatelé, aj.), kteří portál využívají k vyhledávání nových zaměstnanců.
c. Správce si vyhrazuje právo zrušit uchazeči o zaměstnání či třetí osobě právo trvalého
využívání služeb dle jeho uvážení.
d. Správce nezaručuje uchazečům o zaměstnání předání kontaktních informací v případě, že tyto nebudou třetími osobami vyžadovány. Taktéž jim vytvořením profilu nezaručuje zprostředkování zaměstnání.
e. Správce může poskytnout takové kontaktní údaje o uchazeči, které sám uchazeč o
zaměstnaní uvede a tedy neručí za správnost poskytnutých kontaktních údajů třetím
osobám.
f. Správce nezaručuje třetím osobám zprostředkování uzavření pracovního poměru
s uchazečem o zaměstnání, ani nijak nezaručuje odpověď uchazeče o zaměstnání
na nabídku práce třetí osoby, aj.
g. Správce neručí za obsah zprávy (v jakékoliv formě např. mailem, sms aj.) zaslané
uchazeči o zaměstnání třetí osobou. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné pracovní nabídky a pohovory.
h. Správce garantuje spokojenost třetím osobám a poskytnutí kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání bez zbytečného prodlení. V případě, že dojde v mezidobí od zažádání k předání kontaktních údajů uchazeče o zaměstnání třetí osobě, do jejich poskytnutí k smazání vytvořeného profilu, garantuje správce vrácení kreditu na účet registrované třetí osoby.
i. Správce si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoliv a
bez předchozího upozornění, další využívání služeb po každé takové změně se považuje za automatické přijetí těchto změn. Přístup a používání webových stránek jsou
předmětem výhradně a striktně těchto Všeobecných obchodních podmínek.
j. Zákonná práva nejsou ovlivněna kteroukoli z podmínek nebo pravidel.
k. Správce si vyhrazuje právo změnit nebo odstranit (dočasně či trvale) webové stránky
(nebo jakoukoli jejich část) bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost vůči
třetím osobám ani uchazečům o zaměstnání za každou takovou změnu nebo odstranění (vyjma výše uvedeného).
l. Správce neposkytuje žádnou záruku, že webové stránky budou splňovat požadavky
uchazečů o zaměstnání či třetích osob nebo budou fungovat bez přerušení, včas, bez
chyb, že vady budou opraveny nebo že stránky nebo server(y), které jsou k dispozici,
jsou bez virů nebo chyb.
m. Všechny odkazy na webových stránkách na webové stránky třetích stran jsou uvedeny pouze jako zdroj informací a správce je nepodporuje, neschvaluje nebo nepotvrzuje správnost těchto informací poskytnutých jinými jednotlivci, institucemi nebo organi-

zacemi. Nezaručuje správnost, úplnost a účinnost informací nacházejících se na cizích internetové stránkách, ani není zodpovědný za podmínky, pravidla nebo bezpečnost těchto webových stránek.

6. Povinnosti a práva uchazečů o zaměstnání a třetích osob
a. Uchazeč o zaměstnání a třetí osoba jsou povinni zvolit si bezpečnostní heslo tak, aby
nedošlo ke zneužití poskytnutých údajů, profilu, registrace aj. Pokud dojde ke zneužití
kontaktních údajů, jsou povinni to neprodleně oznámit správci.
b. Uchazeč o zaměstnání vytvořením profilu a třetí osoba registrací, výslovně souhlasí
s tím, aby správce uchovával poskytované údaje a aby kontaktní údaje uchazečů o
zaměstnání předal za úplatu třetím osobám bez výjimky.
c. Uchazeč o zaměstnání i třetí osoba mají kdykoliv právo zrušit svůj profil či registraci.
V případě zrušení registrace nemá třetí osoba právo na náhradu předplacených kontaktů.
d. Uchazeč o zaměstnání i třetí osoba se zaručuje, že veškeré informace, které poskytli,
jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech a že správce budou neprodleně informovat o jakékoli změně těchto informací.
e. Uchazeči o zaměstnání a třetí osoby se zavazují prezentovat prostřednictvím webových stránek jen takové informace, které nezpůsobí újmu třetím osobám ani GASTROHUNTER s.r.o..
f. Je povinností uchazečů o zaměstnání a třetích osob kontrolovat pravidelně změny
Všeobecných obchodních podmínek. Pokud nesouhlasí s jakoukoli změnou podmínek, musí okamžitě přestat využívat služby.

7. Platba za poskytnutí kontaktních údajů uchazečů o zaměstnání třetím osobám
a. K poskytnutí kontaktních údajů uchazeče o zaměstnání, je nutné provést platbu prostřednictvím platební brány na webových stránkách. Platby činí:
10 kreditů
950,- Kč
20 kreditů
1 650,- Kč
25 kreditů
1 950,- Kč
50 kreditů
3 750,- Kč
100 kreditů
6 950,- Kč
b. Účet registrované třetí osoby se po platbě nabije zaplaceným počtem kreditů. Za zobrazení kontaktu vám bude odečtena příslušná výše kreditu. Kredity se vám po zobrazení kontaktu od nabité částky strhávají následovně:
Aktuálně hledám skvělý job.
2 kredity
Aktuálně nehledám skvělý job.
1 kredit
Aktuálně práci mám, ale jsem otevřen novým příležitostem.
1 kredit
Jsem student posledního ročníku. Po vystudování bych se rád stal členem vašeho
týmu.
1 kredit
c. Platební transakce zajištuje společnost GOPAY s.r.o, Planá 67, České Budějovice,
370 01, Česká Republika
d. Všechny ceny zahrnují veškeré poplatky. Nejsme plátci DPH.

Akceptací těchto podmínek se zaručujete, že budete používat naše webové stránky pouze v
souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a to pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem.
Každé z ustanovení těchto Obchodních podmínek se považuje za samostatné a nezávislé a
ani nemá vliv na platnost jiné části těchto Všeobecných obchodních podmínek. Pokud je určitá část podmínek prohlášena za zákonem neplatnou, ostatní části těchto Všeobecných obchodních podmínek zůstávají v platnosti.
V Praze dne 11. 09. 2017

