Podmínky používání
Úvod
Pro větší přehlednost těchto podmínek používání používáme několik vymezených pojmů. Tyto
podmínky se označují jako „Podmínky používání“ a tyto webové stránky se označují jako tyto
„Stránky“. Výrazy „my“, „nás“ a „naše“ se používají pro označení společnosti British-American Tobacco
(Holdings) Limited. Výrazy „British American Tobacco“, „skupina“ a „skupina British American
Tobacco“ se používají pro označení společnosti British American Tobacco p.l.c. a skupin společností,
které představují její přímé a nepřímé dceřiné společnosti po celém světě.
Tyto Stránky jsou provozovány společností British-American Tobacco (Holdings) Limited jako on-line
náborový portál jménem skupiny British American Tobacco. Je určen k používání společnostmi skupiny
British American Tobacco pro účely zveřejňování a sdílení volných pracovních míst, sdílení údajů o
uchazečích a pro obecné účely náboru.
Pečlivě si tyto Podmínky používání prostudujte. Vstupem na tyto Stránky souhlasíte s jejich
dodržováním. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami používání, neměli byste na tyto Stránky
vstupovat, ani si je prohlížet.
Tyto Podmínky používání obsahují šest částí, včetně tohoto úvodu. Další níže uvedené části obsahují
podrobnosti o našich zásadách ochrany osobních údajů, zásadách používání souborů cookie,
informace o externích odkazech, které se na těchto Stránkách objevují, obecná ustanovení
a informace o společnosti. Tyto Podmínky používání jsou přístupné z každé stránky v rámci těchto
Stránek.
Jakékoli dotazy nebo stížnosti, které máte v souvislosti s těmito Stránkami, zasílejte oddělení lidských
zdrojů společnosti British-American Tobacco (Holdings) Limited, na adresu Globe House, 4 Temple
Place, Londýn WC2R 2PG, Spojené království.
Zásady ochrany osobních údajů
Záleží nám na tom, abychom chránili práva a svobody našich uchazečů a uživatelů těchto Stránek v
oblasti ochrany osobních údajů. Chceme poskytnout bezpečnou a spolehlivou uživatelskou zkušenost.
Zajistíme, aby informace, které nám prostřednictvím těchto Stránek poskytnete, byly použity
výhradně k účelům uvedeným v našem Oznámení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici zde privacy-notice_czech.pdf (talentbrew.com).
Přečtěte si prosím tento dokument pozorně, protože popisuje naše „Zásady ochrany osobních údajů“,
v nichž se dozvíte, jak nakládáme s vašimi osobními údaji. Tyto zásady se vztahují na všechny osoby,
které se na těchto Stránkách zaregistrují jako uživatelé.
Zásady používání souborů cookie
„Soubory cookie“ jsou malé datové soubory, které jsou do prohlížeče odesílány z webového serveru a
ukládány na pevný disk vašeho zařízení. Chcete-li získat přístup k našim Zásadám používání souborů
cookie, klikněte zde - cookie-policy_czech.pdf (talentbrew.com).
Pojem „soubory cookie“ v těchto Podmínkách používání odkazuje také na jiné prostředky
automatického přístupu k informacím nebo na jejich ukládání do vašeho zařízení.
Odkazy na externí webové stránky

Tyto Stránky obsahují odkazy na externí webové stránky, na které se vztahují jejich vlastní podmínky
a zásady ochrany osobních údajů. Za obsah těchto externích webových stránek neodpovídáme a
doporučujeme vám, abyste se s podmínkami těchto stránek seznámili dříve, než o sobě poskytnete
jakékoli informace. Tyto odkazy jsou poskytovány výhradně nad rámec našich povinností.
Nevyjadřujeme ani nenaznačujeme podporu jakýchkoliv subjektů, výrobků nebo služeb, a proto
společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited ani žádná společnost ze skupiny British
American Tobacco nepřebírá odpovědnost za správnost obsahu nebo bezpečnost jakékoli činnosti
prováděné na těchto externích webových stránkách, ani za jiné skutečnosti s nimi související. Berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že skupina British American Tobacco nenese přímou ani nepřímou
odpovědnost za jakékoli škody, ztráty nebo náklady způsobené nebo údajně způsobené používáním
nebo v souvislosti s používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, zboží nebo služby dostupné na
webových stránkách, na které naše Stránky odkazují. Tyto webové stránky používáte výhradně na
svoje vlastní riziko.
Pokud se rozhodnete navštívit externí webové stránky pomocí odkazů uvedených na těchto Stránkách,
mohou tyto stránky nastavit soubor cookie. Společnost British American Tobacco nemá žádnou
kontrolu nad používáním takových souborů cookie a další informace byste měli najít v podmínkách
používání a v zásadách používání souborů cookie na konkrétní externí webové stránce.
Všeobecná ustanovení
1. Tyto Stránky jsou vám poskytovány bezplatně, bez jakýchkoli záruk nebo garancí, pokud to není
výslovně uvedeno. Informace obsažené na těchto Stránkách jsou určeny pouze pro všeobecné
informační účely.
2. S výjimkou případů výslovně uvedených na těchto Stránkách nenese společnost British-American
Tobacco (Holdings) ani žádná jiná společnost v rámci skupiny British American Tobacco odpovědnost
za obsah nebo užívání jakýchkoli webových stránek nebo zpráv, které jste odeslali nebo obdrželi.
3. Veškerá autorská práva, ochranné známky a další práva duševního vlastnictví použitá v rámci těchto
Stránek náleží společnosti British-American Tobacco (Holdings) Limited, dalším společnostem v rámci
skupiny British American Tobacco anebo jejím poskytovatelům licencí. Ke Stránkám nezískáváte kromě
omezeného práva používat Stránky v souladu s těmito Podmínkami používání žádná další práva.
Nesmíte nabízet k prodeji ani prodávat či šířit prostřednictvím jakéhokoli média jakoukoli část těchto
Stránek nebo jejich obsahu. Jste však oprávněni vytisknout nebo stáhnout informace a obsah z těchto
Stránek pouze pro své osobní, nekomerční použití. Ke sdílení částí těchto Stránek můžete využít
vloženou funkci „Zašlete pracovní nabídku svým přátelům e-mailem“ (E-mail Job to Friend) (pokud je
vám k dispozici). Kromě případů uvedených v těchto Podmínkách používání nesmíte zpřístupnit
žádnou část těchto Stránek jako součást jiných webových stránek, ať už pomocí scrapování, crawlingu,
hypertextového rámování na internetu nebo jinak, pokud k tomu nemáte písemné povolení
společnosti British-American Tobacco (Holdings) Limited.
4. Tyto Stránky nejste oprávněni používat k žádným nezákonným účelům a zejména souhlasíte s tím,
že nebudete odesílat, používat, kopírovat, zveřejňovat ani povolovat zveřejňování příspěvků, které
jsou hanlivé nebo obscénní, nebo které jsou urážlivé, neslušné nebo narušují soukromí jakékoli osoby.
Souhlasíte s tím, že nebudete zasílat žádné nevyžádané propagační nebo reklamní materiály,
nevyžádanou poštu nebo podobné materiály ani žádné objemné zprávy, které by mohly narušit provoz
těchto Stránek nebo užívání těchto Stránek ostatními návštěvníky.

5. Společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited si vyhrazuje právo kdykoli a bez
předchozího upozornění vylepšit, upravit, pozměnit, pozastavit nebo trvale ukončit provoz celých
těchto Stránek nebo jejich části a omezit nebo k nim zakázat přístup.
6. Tímto se zavazujete odškodnit společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited za veškeré
náklady, nároky, ztráty a škody (včetně nákladů na právní zastoupení), které společnosti BritishAmerican Tobacco (Holdings) Limited vzniknou nebo budou v její neprospěch přiznány v důsledku
zneužití těchto Stránek nebo porušení těchto Podmínek používání z vaší strany.
7. Pokud porušíte tyto Podmínky používání, společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited
vám může pozastavit nebo zablokovat přístup na tyto Stránky a odmítnout vám k nim poskytnout
jakýkoli další přístup.
8. SPOLEČNOST BRITISH AMERICAN TOBACCO ZVEŘEJŇUJE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY VE STAVU
„TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI IMPLICITNĚ DANÉ
ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE FUNGOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, PRAVDIVOSTI INFORMACÍ NEBO
PRODUKTŮ ČI SLUŽEB, NA KTERÉ SE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ODKAZUJE (POKUD LZE TAKOVÉ
ZÁRUKY VYLOUČIT PODLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ). S VÝJIMKOU PŘÍPADŮ ÚJMY NA
ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ ZPŮSOBENÝCH Z NEDBALOSTI NEBO PODVODNÝM JEDNÁNÍM, V ROZSAHU
POVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY, NENESE SPOLEČNOST BRITISH-AMERICAN TOBACCO
(HOLDINGS) LIMITED ANI ŽÁDNÁ JINÁ SPOLEČNOST ZE SKUPINY BRITISH AMERICAN TOBACCO
ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, AŤ JIŽ VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY,
TRESTNĚPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO Z JINÉHO TITULU, AŤ UŽ PŘÍMÉ
NEBO NEPŘÍMÉ (MIMO JINÉ VČETNĚ PŘÍMO NEBO NEPŘÍMO VZNIKLÉHO UŠLÉHO ZISKU),
NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ, KTERÉ PŘÍPADNĚ VZNIKNOU V DŮSLEDKU PŘÍSTUPU NA
TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍ, A TO BEZ OHLEDU NA PŘÍČINU JEJICH VZNIKU.
VAŠÍM JEDINÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY JE PŘESTAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY POUŽÍVAT.
9. Společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited je registrována v Anglii a Walesu. Pro
některé osoby nebo v některých zemích nemusí být přístup na tyto Stránky legální. Pokud na Stránky
přistupujete z území mimo Velkou Británii, činíte tak z vlastní iniciativy a nesete odpovědnost za
dodržování místních zákonů.
10. Pokud bude některá část těchto Podmínek používání shledána právně nevymahatelnou, nebude
to mít dopad na žádné ostatní části těchto Podmínek používání.
11. Tyto Podmínky používání upravují náš vztah s vámi a představují naši úplnou dohodu s vámi.
12. Podmínky používání a obsah těchto Stránek se řídí anglickým právem, jehož soudy mají výhradní
soudní příslušnost.
Informace o společnosti
Společnost British-American Tobacco (Holdings) Limited je registrovaná v Anglii a Walesu (pod č.
00262254), sídlo má na adrese Globe House, 4 Temple Place, Londýn WC2R 2PG, Spojené království.
DIČ: 239 1369 50
Tel.: +44 (0)20 7845 1000
Právní oznámení zasílejte na adresu sídla společnosti British-American Tobacco (Holdings) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, Londýn WC2R 2PG, Spojené království. Veškerou další korespondenci
týkající se těchto Stránek (včetně dotazů a stížností) zasílejte oddělení pro lidské zdroje společnosti

British-American Tobacco (Holdings) Limited, Globe House, 4 Temple Place, Londýn WC2R 2PG,
Spojené království.
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