
PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATFORMY  

PRÁCA V NÁKUPNOM CENTRE.SK  

(ĎALEJ LEN PPP) 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE 

1.1 Spoločnosť RALFERA s.r.o., IČ: 028 93 282, sídlom Olšanská 54/3, 130 00  Praha 3 (ďalej len RALFERA), 
publikuje z pozície Poskytovateľa touto formou nasledujúce podmienky pre používanie platformy PRÁCA 
V NÁKUPNOM CENTRE.SK (ďalej len PVNC), podľa ktorých sa upravujú práva a povinnosti vo vzťahu medzi 
RALFERA a Užívateľmi platformy PVNC.  

1.2 Kompletné a aktuálne kontaktné údaje sú dostupné na odkaze: 
https://www.pracavnakupnomcentre.sk/kontakt. 

1.3 Užívanie platformy PVNC sa tiež riadi ustanoveniami dokumentov, na ktoré sa tieto PPP odkazujú 
a taktiež platnými právnymi predpismi.  

 
2. VYJADRENIE SÚHLASU SO ZNENÍM PPP 

2.1 Povinnosťou Užívateľa platformy PVNC je oboznámiť sa s PPP pred uskutočnením reakcie či odpovedi 
na pracovnú pozíciu umiestnenú na platforme PVNC. Rovnako tak je povinnosťou Užívateľa sa s PPP 
oboznámiť pre bežné používanie platformy PVNC, napríklad prehliadaním jeho obsahu.  

2.2 Používaním platformy PPP v akomkoľvek rozsahu Užívateľ vyjadruje súhlas so znením PPP a zaväzuje 
sa ich dodržiavať. V prípade nesúhlasu s PPP  v akomkoľvek rozsahu je ďalšie používanie platformy PVNC 
v rozpore s PPP. 

 
3. POUŽÍVANIE PLATFORMY PVNC 

3.1 Platforma PVNC je poskytovaná Užívateľom – záujemcom o prácu, celkom bezplatne.  

3.2 RALFERA nenesie zodpovednosť za obsah uvedený v profiloch uvedených spoločností (obvykle 
nájomcovia nákupných centier) ani za pravdivosť či aktuálnosť znenia otvorených pracovných pozícií.   

3.3 RALFERA má právo kedykoľvek samostatne a bez predchádzajúceho upozornenia, zrušiť akúkoľvek 
časť alebo funkciu platformy PVNC.  

3.4 RALFERA alebo technický správca platformy PVNC si vyhradzuje právo, bez predchádzajúcej povinnosti 
informovať Užívateľa, kedykoľvek zmazať či blokovať údaj, ktorý vyhodnotí ako nepatriaci svojou povahou 
či obsahom na platformu PVNC, rovnako tak ako údaje vulgárne, nezmyselné alebo nereálne.  

3.5 RALFERA alebo technický správca platformy PVNC si vyhradzujú právo blokovať užívanie či prístup 
Užívateľa, ktorý svojim používaním porušuje PPP alebo existuje dôvodné podozrenie, že by tak mohol 
činiť.  

https://www.pracavnakupnomcentre.sk/kontakt


3.6 RALFERA je oprávnená kontrolovať obsah informácií vkladaných na platformu PVNC za účelom 
udržovania maximálnej možnej kvality platformy PVNC, a to i bez predchádzajúceho upozornenia. 

3.7 RALFERA je oprávnená využiť kontaktnú emailovú adresu Užívateľa v prípade, keď hodlá kontaktovať 
Užívateľa s informáciou týkajúcou sa využitia platformy PVNC, napríklad pokiaľ príde k záveru, že 
Užívateľ nepoužíva platformu PVNC tak, jak je obvyklé.  

3.8 Užívateľ nie je oprávnený používať platformu PVNC v rozporu s jej účelom. 

3.9 Užívateľ má právo kedykoľvek požadovať odobranie svojej emailovej adresy zo zoznamu emailových 
adries, na ktorý je zasielaný prehľad voľných pracovných pozícií, ku ktorému sa už skôr prihlásil.  

 
4. ZODPOVEDNOSŤ  

RALFERA nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku vyššej moci či závad na technických zariadeniach 
mimo dosahu spoločnosti. Ďalej RALFERA neposkytuje Užívateľom garancie na 100% dostupnosť či 100% 
fungovanie funkcií celej platformy PVNC alebo jej častí. V dobe plánovaného i neplánovaného výpadku 
môže byť platforma PVNC dočasne nedostupná, pričom Užívateľovi nevzniká žiadny nárok na 
kompenzáciu.  

 
5. MIMOSÚDNE RIEŠENIE PRÍPADNÝCH SPOROV 

Užívateľ, ako spotrebiteľ, má právo na mimosúdne riešenie prípadných sporov. Orgánom oprávneným 
k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia.  

 
6. ROZHODNÉ PRÁVO 

Všetky vzťahy medzi RALFERA a Užívateľmi sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a prípadne 
vzniknuté spory budú rozhodovať vecne a miestne príslušné súdy Slovenskej republiky. 

 
7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1  V rámci platformy PVNC dochádza k zverejňovaniu ponuky pracovných príležitostí, ktorú môžu 
Užívatelia platformy PVNC využiť. Spoločnosť RALFERA s.r.o. nie je sprostredkovateľom zamestnania 
v zmysle Zákona č. 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a nie je teda ani “ sprostredkovateľom zamestnania za úhradu, agentúrou dočasného zamestnávania 
(alebo lízingovou agentúrou) a agentúrou podporovaného zamestnávania.  

7.2 Práva a povinnosti Užívateľov týkajúce sa spracovania osobných údajov a ďalšie informácie týkajúce 
sa spracovania osobných údajov sú k dispozícii verejne na platforme PVNC nebo na tomto odkaze v 
rámci aktuálnych Zásad pre narábanie s osobnými údajmi.  

 
 

https://www.pracavnakupnomcentre.sk/Ochrana-osobnych-udajov


ÚČINNOSŤ 

Tieto PPP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020. Spoločnosť RALFERA s.r.o. je oprávnená obsah 
PPP meniť spôsobom, ktorý neporuší právne predpisy a/i alebo postavenie Užívateľa.  

RALFERA s.r.o. 


