
Podmínky užití webového rozhraní portálů
upcr.cz, pracevkraji.cz, prodavacky.cz, pedagogem.cz, praceridic.cz 

Nacházíte se na webovém rozhraní výše zmíněných portálů (dále jen „webové rozhraní“), které provozuje 
společnost 
INET-SERVIS.CZ, s.r.o., 50316, Dolní Přím 56
provozovna Souběžná 626, 50012, Hradec Králové,
ič: 27523209, dič: CZ27523209
Spisová značka: C 23991 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
podnikající na základě oprávnění ev. č. 360201-25447661, vydaného MMHK, odbor živnostenský 
(dále jen Provozovatel)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní objednáváte 
poskytnutí našich inzertních služeb nebo se na něm registrujete či jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit 
dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového 
rozhraní.

1. Registrace na webovém rozhraní
Pro užívání služeb musí být zadavatel registrován. Registrovat se můžete prostřednictvím registračního 
formuláře dostupného na webovém rozhraní. Do registračního formuláře je nutné vyplnit požadované údaje, 
zejména jméno a příjmení či název firmy, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, IČ. Registrací je založen 
uživatelský účet.
Při registraci obdržíte heslo, Vaše emailová adresa je pak používána jako uživatelské jméno. Přístupové 
údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití 
uživatelského účtu třetí osobou.
Nepodnikající fyzické osoby (bez IČ) nemohou inzerci zadávat
Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé
nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit.
V případě změn ve Vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že máme právo Váš uživatelský účet zrušit, pokud prostřednictvím Vašeho 
účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto podmínek užití.
Provozovatel si vyhrazuje právo z důvodu údržby uživatelské účty odstavit na dobu nezbytně nutnou.
Účet je založen na dobu neurčitou. Pokud nás kdykoliv požádáte o zrušení účtu, neprodleně Vám vyhovíme.

2. Ochrana osobních údajů
Při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového 
rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním 
osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých 
osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s 
takovým zpracováním. Zároveň vložením inzerátu na web berete na vědomí, že Vaše osobní údaje tvořící 
obsah inzerátu budou zveřejněny. 
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v 
souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
také v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR). Naše společnost je 
současně registrována na Úřadu pro ochranu osobních údajů za účelem poskytování personální inzerce.

2.1. Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. 
Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-
mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ 
prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané 
pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez
registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní objednáváte naše inzertní služby či ne.



2.2. Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší 
užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje 
mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového 
rozhraní.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze uživatelů webového 
rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním objednávky nebo registrací 
souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete 
kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

2.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro plnění účelu zřízení a fungování 
uživatelského účtu. Poté co účet smažete nebo o jeho smazání požádáte, budou odstraněny i veškeré osobní 
údaje, jak stanovuje zákon.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným 
způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

2.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme třetí osobě kromě Vašich osobních údajů tvořících obsah inzerce zveřejněné 
na webovém rozhraní.

2.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu 
zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez 
zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná 
práva k těmto údajům.
Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, 
které je v rozporu se zákonem, můžete:
 požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
 požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete 
spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto 
ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů 
přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující 
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).

3. Google Analytics a soubory cookie
Webové rozhraní používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen 
"Google").
3.1. Co je služba Google Analytics?
Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače 
každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google 
přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro
účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro 
nás a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to 
požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google 
nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.
Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem
a k účelu shora uvedeným.



3.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně 
využívat veškeré funkce webového rozhraní.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
4.1. Zadavatel inzerce se zavazuje, že obsah vložené inzerce není v rozporu s účelem tohoto Portálu, se 
zákony, i obecně platnými právními a etickými normami. Zejména je zakázáno zadávat inzerci s nabídkou 
práce jakéhokoliv erotického či podvodného charakteru, nabídek, které by sloužily k obcházení zákona nebo 
nabídek, které by byly v rozporu s dobrými mravy či oprávněnými zájmy a/nebo etickými pravidly 
Provozovatele či v rozporu s Obchodními podmínkami pro umisťování reklamních sdělení a jiných 
reklamních prvků do internetových serverů provozovaných správcem serveru.
Za výše uvedené se považuje především inzerce nabízející blíže nespecifikovanou práci z domova, podomní 
prodej a/nebo jiné ne zcela transparentní nabídky zaměstnání, ve kterých není jasně a cíleně definován 
přesný popis pracovní pozice či činnosti, která má být předmětem výkonu práce. Popis pozice musí 
obsahovat název pozice, nikoliv slova jako "Lukrativní nabídka, Zkuste svou šanci, Neuvěříte, Vydělávejte 
až...atd"

4.2. Dále se za porušení pravidel považuje způsob zadávání inzerce, který by zvýhodňoval jednoho 
zadavatele před jinými zadavateli inzerce. Jedná se například o opakované vytváření identických inzerátů 
bez objektivních důvodů za účelem dosažení vyšší pozice v řazení inzerátů v uživatelské části nebo vědomá 
manipulace s přiřazováním inzerátů do nesprávných regionů nebo oborů.

4.3. V případě, že Provozovatel zjistí porušení výše zmíněných podmínek či posoudí danou inzerci jako 
porušující tato pravidla, je oprávněn takovou inzerci nezveřejnit nebo vloženou nabídku ihned zrušit či 
pozastavit. Při opakovaném zneužití má Provozovatel právo zamezit klientovi přístup k tomuto portálu. 

4.4. Berete na vědomí, že Provozovatel není smluvní stranou žádné pracovní smlouvy, dohody o provedení 
práce či dohody o pracovní činnosti, jejíž uzavření je nabízeno prostřednictvím inzerce na webovém 
rozhraní. Smluvními stranami takové pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní 
činnosti jsou pouze zaměstnavatel a zaměstnanec. Prostřednictvím webového rozhraní pouze umožňujeme, 
aby zaměstnavatel navázal kontakt se zaměstnancem. Neneseme tak žádnou odpovědnost za splnění 
povinností vyplývajících smluvním stranám z pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o 
pracovní činnosti.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 7. 5. 2018
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