Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků
Internetových stránek Job3000.cz
Aktualizováno k datu: 18.5.2018
Toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek Job3000.cz popisuje,
jak Josef Nechvátal, Nerudova 1292, 763 61 Napajedla (dále jen „Job3000“), používá osobní údaje,
které shromažďuje nebo získává od Návštěvníků (dále jen „Návštěvníci“) těchto Internetových
stránek Job3000 (dále jen „Internetové stránky“). Toto Prohlášení popisuje, jak můžeme
shromažďovat nebo získávat Vaše osobní údaje, jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat,
jak užíváme, sdílíme a chráníme tyto údaje, jak dlouho tyto údaje uchováváme, jaká jsou Vaše práva
a jak nás můžete kontaktovat ohledně naší praxe v oblasti ochrany osobních údajů.
Jak můžeme shromažďovat nebo získávat vaše osobní údaje
Job3000 může shromažďovat nebo od Vás získávat osobní údaje prostřednictvím Vašeho používání
Internetových stránek různými způsoby.
Můžete se rozhodnout, že nám své osobní údaje a další informace sdělíte prostředníctvím různých
komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „O nás, kontakt“ na Internetových stránkách, jako
například prostřednictvím e-mailové adresy, telefonních čísel nebo online formulářů.
Můžeme používat cookies nebo podobné technologie, které shromažďují určité informace o
používání Internetových stránek, když je otevřete, prohlížíte je a používáte je. Cookie je datový
soubor umístěný v počítači nebo mobilním zařízení, používaném k návštěvě Internetových stránek.
V tuto chvíli však nezpracováváme na Internetových stránkách žádné Cookies.
Cookies můžete v nastavení svého prohlížeče zakázat (například pod vlastnostmi „Preference“ nebo
„Možnosti Internetu“ ve Vašem prohlížeči). Vezměte však na vědomí, že některé vlastnosti
Internetových stránek nemusejí řádně fungovat, pokud jim zakážete používat cookies. Podrobné
informace o tom, jak spravovat nebo mazat cookies, najdete na stránkách
http://www.allaboutcookies.org/.

Jaké druhy osobních údajů můžeme shromažďovat
Prostřednictvím různých komunikačních kanálů poskytovaných na stránce „Registrovat“ na
Internetových stránkách můžeme kromě toho shromažďovat Vaše kontaktní údaje jako jméno, emailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo a číslo faxu. Můžete nám rovněž dobrovolně
poskytnout další údaje o Vás v souvislosti s Vašimi dotazy nebo připomínkami. Avšak
doporučujeme Vám, abyste nám neposkytovali více Vašich osobních údajů, než je nutné pro naši
řádnou odpověď na Vaše dotazy nebo připomínky.
Můžeme o Vás evidovat následující údaje (ty které jste nám vyplnili):
Jednotlivec: Jméno, Příjmení, mail, login, datum narození, poštovní adresa, poštovní adresa
trvalého bydliště, telefon, datum první registrace, datum posledního přihlášení, IP adresa registrace,
fazolový mail, zveřejněné poptávkové inzeráty, parametr - zda cestujete za prací, kam cestujete
nejčastěji a kolikrát ročně, kolik platíte za ubytování od-do, z jakého místa se připojujete na
internet, jak se připojujete na internet, dosažené vzdělání, jazykové znalosti, znalost operačních
systémů, znalost SW, znalost programovacích jazyků, znalost databázových systémů, skupina
řidičského oprávnění, poslední 3 zaměstnání, pozice, od-do, jaký pracovní úvazek hledáte, v jakých
oborech práci hledáte, jakou úroveň pozice hledáte, požadovaný plat, datum možného nastoupení,

lokalita - kde práci hledáte, jste absolvent, ZPS, stav hledání aktivní, pasivní, blokováno, parametr chci dostávat časopis, chci dostávat nabídky na práci, příloha: životopis, fotografie
Tyto údaje můžete opravit takto: přejděte na stránku www.Job3000.cz / proveďte přihlášení / v
odstavci: „Funkce, nastavení účtu“ odkazy: „Změnit údaje zadávané při registraci, nebo nastavení
účtu“ nebo „Změnit moje CV“.
firma: jméno firmy, jméno kontaktní osoby, příjmení kontaktní osoby, mail, login, IČO, DIČ,
webové stránky, fakturační poštovní adresa, telefon, datum první registrace, datum posledního
přihlášení, IP registrace, pobočkové maily, zveřejněné nabídkové inzeráty, popis aktivity firmy,
kontaktní poštovní adresa, parametr - chci dostávat časopis, chci dostávat poptávky zájemců o práci,
parametr - reference na Vás, fazolový mail, parametr - zda cestujete za prací, kam cestujete
nejčastěji a kolikrát ročně, kolik platíte za ubytování od-do, z jakého místa se připojujete na
internet, jak se připojujete na internet, obor ve kterém firma působí, lokalita kde firma působí, logo
firmy.
Tyto údaje můžete opravit takto: přejděte na stránku www.Job3000.cz / proveďte přihlášení / v
odstavci: „Funkce, nastavení účtu“ odkazy: „Změnit údaje zadávané při registraci, nebo nastavení
účtu“ nebo „Změnit profil firmy“.

Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje
Vaše osobní údaje užíváme
1) k odpovědi na Vaše připomínky nebo dotazy
2) ke zpracování Vašich internetových nákupů
3) ke zveřejňování vašich údajů a informací, které si sami nastavujete na vlastním účtu
4) k předávání protistraně nabídky nebo poptávky dle vlastního nastavení na vlastním účtu
5) k zasílání pracovních nabídek mailem, dle vlastního nastavení na vlastním účtu
6) ke zdokonalení Internetových stránek včetně zlepšení uživatelského komfortu
7) k diagnostice problémů
8) zabránění nebo odstranění podvodných registrací a IP útoků
9) k marketingovým účelům: fazolový mail (je-li uveden)
Pokud se rozhodnete neposkytnout nám svoje osobní údaje, nebudeme Vám moci výše uvedené
služby poskytnout.
Uvedené informace mohou být podle nutnosti a potřeby uloženy na počítači, mobilním telefonu,
pod vlastním účtem Android, Google Gmail, Google Mailchimp a v případě osobního jednání v
papírovém diáři.
Jiné osobní údaje můžeme shromažďovat pouze ve výjimečných případech. Když budeme
potřebovat tyto Vaše osobní údaje zpracovávat, ujistíme se, že na to existuje platný právní základ
(např. Váš výslovný souhlas).
Informace, jež o Vás získáme, lze použít na:
 zpracování Vašich objednávek produktů nebo služeb

 komunikaci s Vámi
 provádění činností účetnictví
 dodržování uplatnitelných právních požadavků, průmyslových norem a našich strategií
Rozhodnete-li se neposkytnout Vaše osobní údaje, nebudeme schopni poskytnout Vám výše
uvedené služby.

Jak můžeme sdílet osobní údaje
Job3000 neprodává a nepronajímá Vaše osobní údaje, ani s nimi nijak jinak neobchoduje. Job3000
může Vaše osobní údaje sdílet pouze s následujícími subjekty:





subjekty protistran nabízející pracovní nabídky
zájemci protistran poptávající pracovní nabídku
Job3000 v případě osobního jednání
státní úřady nebo jiné třetí osoby, pokud je to vyžadováno zákonem nebo je to v přiměřené
míře nezbytné na ochranu práv, majetku a bezpečnosti jiných osob nebo nás samých.

 Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poště nebo spediční společnosti pro doručení vaší
zásilky
 společnosti, která pro nás provádí webhousting (server na kterém jsou uložena všechna data)
 část dat může být sdílena s Google Analytics, Toplist.cz pro sledování návštěvnosti a
hromadnou analýzu návštěvnosti

Mezinárodní převody dat
Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme, můžeme předávat jen výše uvedeným způsobem „Jak
můžeme sdílet osobní údaje“, Evropská komise a Švýcarsko a který upravuje shromažďování,
uchovávání, používání, přenos a jiné zpracování osobních údajů převáděných z Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarska do USA. Tento program uznala Evropská komise ve svém
Rozhodnutí 2000/520/ES za program, který poskytuje dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů.
Jak chráníme osobní údaje
Uplatňujeme příslušná bezpečnostní opatření a používáme technické a organizační zabezpečení
určené na ochranu Vámi poskytovaných osobních údajů proti náhodnému, nezákonnému nebo
neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměnění, přístupu, zveřejnění nebo použití.

Jak dlouho osobní údaje uchováváme
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytně nutné k plnění účelu, pro který byly
získány (viz výše v části „Jak užíváme námi shromažďované osobní údaje“), pokud to zákony
nevyžadují jinak.

Odkazy na další internetové stránky
Internetové stránky mohou obsahovat kontakty a odkazy na internetové stránky vedené třetími
osobami, jejichž praxe v oblasti informací a ochrany osobních údajů se liší od naší. Neneseme

odpovědnost za praxi v oblasti informací a ochrany osobních údajů uplatňovanou takovými třetími
osobami. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů na všech
internetových stránkách třetích osob, než tyto internetové stránky použijete nebo než poskytnete
jakékoli osobní údaje nebo jakékoli jiné informace na takových internetových stránkách nebo jejich
prostřednictvím.

Aktualizace Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků Job3000
Job3000 může toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových stránek
kdykoli změnit. Pokud toto Prohlášení na ochranu osobních údajů návštěvníků internetových
stránek změníme, budeme aktualizovat datum účinnosti a tyto změny nabudou účinnosti k datu jeho
zveřejnění. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat Prohlášení na ochranu osobních údajů
návštěvníků internetových stránek.

Vaše práva
Vaše práva podle platných zákonů mohou zahrnovat přístup k osobním údajům, které o Vás
zpracováváme, právo na opravu, vymazání nebo blokování takových osobních údajů a právo mít
námitky proti určitým způsobům zpracování dat. Pro uplatnění těchto práv je třeba nám napsat
písemnou žádost na naše kontaktní údaje uvedené níže.
Pro provedení požadovaného příslušného úkonu, Vás můžeme požádat o doplnění údajů pro
upřesnění totožnosti Návštěvníka. Toto platí jen v případě, že by jsme měli podezření, že jde o
podvodný dotaz nebo by jsme nemohli dohledat Vaše osobní údaje.
Dle zákona v případě, že budete opakovaně bezdůvodně požadovat informace o stavu Vaších
osobních údajů nebo požadovat vymazání, následně provedete novou komunikaci (nebo registraci)
a následně požadujete vymazání může být tato služba podle náročnosti zpoplatněna. Předem než
započneme tento krok provedeme výpočet kolik Vám za tuto službu budeme účtovat. Po zaplacení
těchto režijních nákladů provedeme Váš požadavek. Nebude-li provedena úhrada Váš požadavek
nebude uskutečněn.

Jak nás kontaktovat
Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k tomuto Prohlášení na ochranu osobních údajů
návštěvníků internetových stránek, pokud byste chtěli aktualizovat údaje, které o Vás máme, nebo
uplatnit svá práva, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese disc@wo.cz. Můžete rovněž napsat
na adresu: Josef Nechvátal, Nerudova 1292, 763 61 Napajedla
Provedete-li kontakt na jiný mail, jinou poštovní adresu nebo jiný komunikační nástroj nemusí být
Váš dotaz zpracován.

V případě že souhlasíte prosíme o potrvzení a Váš souhas na tomto odkazu:
(potrvzení vám zabere maximálně jednu minutu)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTmoBmEyK03E3xBfrER8QhUOuif0jDTsz12q
I32Kg10fupsA/viewform

