PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY
PRÁCE V NÁKUPNÍM CENTRU.CZ
(DÁLE JEN PPP)
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1 Společnost RALFERA s.r.o., IČ: 028 93 282, sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 (dále jen RALFERA),
publikuje z pozice Poskytovatele touto formou následující podmínky pro používání platformy PRÁCE
V NÁKUPNÍM CENTRU.CZ (dále jen PVNC), podle kterých se upravují práva a povinnosti ve vztahu mezi
RALFERA a Uživateli platformy PVNC.
1.2 Kompletní a aktuální kontaktní údaje jsou dostupné na odkaze:
https://www.pracevnakupnimcentru.cz/kontakt
1.3 Užívání platformy PVNC se též řídí ustanoveními dokumentů, na které se tyto PPP odkazují a rovněž
právoplatnými právními předpisy.

2. VYJÁDŘENÍ SOUHLASU SE ZNĚNÍM PPP
2.1 Povinností Uživatele platformy PVNC je seznámit se s PPP před uskutečněním reakce či odpovědi na
pracovní pozici umístěnou na platformě PVNC. Stejně tak je povinností Uživatele se s PPP seznámit i pro
běžné používání platformy PVNC, například prohlížením jejího obsahu.
2.2 Používáním platformy PPP v jakémkoliv rozsahu Uživatel vyjadřuje souhlas se zněním PPP a zavazuje
se jej dodržovat. V případě nesouhlasu s PPP v jakémkoliv rozsahu je další používání platformy PVNC
v rozporu s PPP.

3. POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY PVNC
3.1 Platforma PVNC je poskytována Uživatelům – zájemcům o práci, zcela bezplatně.
3.2 RALFERA nenese odpovědnost za obsah uvedený v profilech uvedených společností (obvykle nájemci
nákupních center) ani za pravdivost či aktuálnost znění otevřených pracovních pozic.
3.3 RALFERA má právo kdykoliv, samostatně a bez předchozího upozornění, zrušit jakoukoliv část nebo
funkci platformy PVNC.
3.4 RALFERA nebo technický správce platformy PVNC si vyhrazují právo, bez předchozí povinnosti
informovat Uživatele, kdykoliv smazat či blokovat údaj, který vyhodnotí jako nepatřící svojí povahou či
obsahem na platformu PVNC, stejně tak jako údaje vulgární, nesmyslné nebo nereálné.
3.5 RALFERA nebo technický správce platformy PVNC si vyhrazují právo blokovat užívání či přístup
Uživateli, který svým používáním porušuje PPP nebo existuje důvodné podezření, že by tak mohl činit.

3.6 RALFERA je oprávněna kontrolovat obsah informací vkládaných na platformu PVNC za účelem
udržování maximální možné kvality platformy PVNC, a to i bez předchozího upozornění.
3.7 RALFERA je oprávněna využít kontaktní emailovou adresu Uživatele v případě, kdy hodlá kontaktovat
Uživatele s informací týkající se využití platformy PVNC, například pokud dojde k závěru, že Uživatel
nepoužívá platformu PVNC tak, jak je obvyklé.
3.8 Uživatel není oprávněn používat platformu PVNC v rozporu s jejím účelem.
3.9 Uživatel má právo kdykoliv požadovat odebrání své emailové adresy ze seznamu emailových adres,
na který je zasílán přehled volných pracovních pozic, ke kterému se dříve přihlásil.

4. ODPOVĚDNOST
RALFERA neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci či závad na technických zařízeních mimo
dosah společnosti. Dále RALFERA neposkytuje Uživatelům garance na 100% dostupnost či 100%
fungování funkcí celé platformy PVNC nebo jejich částí. V době plánovaného i neplánovaného výpadku
může být platforma PVNC dočasně nedostupná, přičemž Uživateli nevzniká žádný nárok na kompenzaci.

5. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH SPORŮ
Uživatel, jakožto spotřebitel, má právo na mimosoudní řešení případných sporů. Orgánem oprávněným
k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

6. ROZHODNÉ PRÁVO
Veškeré vztahy mezi RALFERA a Uživateli se řídí právním řádem České republiky a případné vzniklé spory
budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
7.1 V rámci platformy PVNC dochází ke zveřejňování nabídky pracovních příležitostí, kterou mohou
Uživatelé platformy PVNC využít. Společnost RALFERA s.r.o. není zprostředkovatelem zaměstnání ve
smyslu zákona č. 435/2004 Sbírky, o zaměstnanosti a není tedy ani “Agenturou práce”.
7.2 Práva a povinnosti Uživatelů týkající se zpracování osobních údajů a další informace týkající se
zpracování osobních údajů jsou k dispozici veřejně na platformě PVNC nebo v rámci aktuálních Zásad pro
nakládání s osobními údaji na tomto odkaze:
https://www.pracevnakupnimcentru.cz/Ochrana-osobnich-udaju
ÚČINNOST
Tyto PPP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2020. Společnost RALFERA s.r.o. je oprávněna obsah
PPP měnit způsobem, který neporuší právní předpisy a/i nebo postavení Uživatele. RALFERA s.r.o.

