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Regulamin uczestnictwa
W PROGRAMIE Rekomendacji „POLEĆ ZNAJOMEGO”
§1.
DEFINICJE
Organizator - spółka IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Gwiaździstej 66, 53-413 Wrocław, zarejestrowany przez w rejestrze przedsiębiorców KRS
pod nr 0000210937, NIP: 899-25-09-595, REGON: 933006411,
Program - Program Rekomendacji "Poleć Znajomego", system dystrybucji i promocji
wybranych ofert pracy w branży IT polegający na przyznaniu Uczestnikowi Nagrody, po
spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.
Regulamin - niniejszy regulamin definiujący prawa, obowiązki, a w szczególności korzyści
płynące z uczestnictwa w Programie.
Osoba polecająca - osoba, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych, oraz uzyskała zgodę na udział Kandydata w procesie rekrutacyjnym
podjętym przez Organizatora.
Kandydat - osoba zgłoszona Organizatorowi do udziału w projekcie przez Osobę polecającą,
będąca poszukiwanym przez Organizatora specjalistą z branży IT.
Strona Internetowa Organizatora - witryna internetowa dostępna pod adresem
www.itkontrakt.pl
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin Programu stanowi podstawę prawną jego działania, jednocześnie określając
prawa i obowiązki Osoby Polecającej oraz Organizatora.
Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
Okres trwania Programu nie jest oznaczony. Organizator może zakończyć Program
w dowolnym momencie, o czym poinformuje na Stronie Internetowej. W przypadku
zakończenia Programu, wszystkie zgłoszenia dokonane przed ogłoszeniem o jego
zakończeniu zostaną zakwalifikowane do Programu.
§ 3.
ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
Przez przystąpienie do Programu rozumie się przesłanie przez Osobę polecającą
wiadomości e - mail zawierającej dane dotyczące Kandydata, które Organizator wykorzysta
w procesie rekrutacyjnym, wraz ze wskazaniem zgłaszającego jako Osoby Polecającej,
wyrażającej wolę udziału w Programie.
Przystąpienie do Programu staje się skuteczne z chwilą potwierdzenia przez Kandydata
udziału w procesie rekrutacyjnym.
Przez samo przystąpienie do programu Osoba polecająca nie nabywa jakichkolwiek
uprawnień do przyznania Nagrody.

4. Uczestnikami Programu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora
wykonujący czynności handlowo - rekrutacyjne w siedzibie głównej i w oddziałach
regionalnych spółki, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej
rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 4.
OŚWIADCZENIA I ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Osoba polecająca przystępuje do programu w jeden z następujących sposobów:
a) poprzez samodzielne przesłanie na adres poczty e-mail: kariera@itkontrakt.pl, bądź na
adres poczty e-mail zawarty w ofercie pracy, dokumentów aplikacyjnych (CV)
Kandydata, którego posiadane wykształcenie oraz kompetencje pretendują do
przystąpienia do procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w danej ofercie, oraz
wskazaniem woli przystąpienia do Programu.
b) poprzez przesłanie Kandydatowi oferty pracy, udostępnionej na Stronie Internetowej
Organizatora, po czym Kandydat samodzielnie prześle na adres poczty
e-mail: kariera@itkontrakt.pl lub inny adres poczty elektronicznej wskazany w danej
ofercie pracy swoje dokumenty aplikacyjne (CV) wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska
Osoby Polecającej.
c) poprzez samodzielne przesłanie przez Kandydata na adres kariera@itkontrakt.pl
dokumentów aplikacyjnych (CV) Kandydata bez wskazania konkretnej oferty pracy wraz
ze wskazaniem danych Osoby Polecającej i jego woli przystąpienia do Programu.
2. Osoba polecająca zostanie włączona do Programu, gdy łącznie zostaną spełnione
następujące warunki:
a) w bazie danych Organizatora nie figuruje zgłoszony Kandydat,
b) Kandydat nie zgłosił uprzednio osobiście udziału w procesie rekrutacyjnym na dane
stanowisko lub nie przesłał swoich dokumentów rekrutacyjnych (CV),
c) Kandydata nie poleciła uprzednio inna osoba,
d) Kandydat wyrazi wolę uczestniczenia w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
Organizatora,
e) Dana osoba zgłosiła samego siebie jako Kandydata.
3. Organizator poprzez odbiór danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych
przyjmuje, że Kandydat lub Osoba Polecająca wyrazili zgodę na ich przesłanie i jest to
jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie materiałów aplikacyjnych przez
Organizatora Programu na potrzeby procesu rekrutacji Kandydata i Programu.
4. Zgłoszony Kandydat w każdej chwili może zażądać wyłączenia jego osoby z procesów
rekrutacyjnych, do których został zgłoszony przez Osobę polecającą, a także aktualizacji
swoich wszelkich danych osobowych.
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Organizator Programu zastrzega sobie prawo wyłączenia z Programu otrzymanych danych
aplikacyjnych, które odbiegają od wymaganych kryteriów na dane stanowisko pracy.
W takiej sytuacji nie następuje przystąpienie do Programu Osoby polecającej oraz uzyskanie
prawa do nagrody.
Danego kandydata może polecić tylko jedna Osoba polecająca. W przypadku większej ilości
poleceń, decyduje kolejność zgłoszenia.
Jedna osoba polecająca może polecić większą liczbę Kandydatów.
Kandydat może wskazać imię i nazwisko tylko jednej Osoby polecającej.
§ 5.
NAGRODY
Osoba polecająca nabywa prawo do otrzymania Nagrody w sytuacji, gdy polecony Kandydat
przystąpi do dowolnego procesu rekrutacyjnego i w jego rezultacie zostanie zaangażowany
na potrzeby danego projektu, na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego, po czym
pozostanie związany stosunkiem prawnym z Organizatorem lub jego kontrahentem przez
okres min. trzech miesięcy.
Osobie polecającej w razie spełnienia przesłanek wskazanych w ust. 1 przysługuje nagroda
pieniężna w wysokości wskazanej w ofercie dotyczącej danego projektu rekrutacyjnego,
niezależnie od faktu zgłoszenia Kandydata do innego projektu rekrutacyjnego lub ogólnego
polecenia Kandydata, bez wskazania konkretnego projektu rekrutacyjnego.
Nagroda wypłacana będzie osobie polecającej nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od
dnia zatrudnienia danego Kandydata na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego przez
Organizatora lub bezpośrednio przez jego Kontrahentów.
Nagroda zostanie przekazana w okresie 14 dni od dnia wskazanego w ust. 3 powyżej, na
wskazany przez Osobę polecającą rachunek bankowy w Polsce.
Do każdej z powyżej wskazanych nagród przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna
stanowiącą 11,11% wartości nagrody pieniężnej. Osoba polecająca wyraża nieodwołalną
zgodę na dokonanie kompensaty kwoty dodatkowej nagrody pieniężnej z kwotą podatku od
nagrody.
W dniu przekazania Nagrody na rachunek bankowy osoby polecającej Organizator
zobowiązany jest pobrać podatek od nagrody o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 42 ustawy
z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz.
361). Organizator zobowiązany jest odprowadzić podatek do właściwego Urzędu
Skarbowego.
§ 6.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Osoba Polecająca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych
osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku). Dane
osobowe uczestników Programu będą wykorzystane wyłącznie w celu przyznania nagród
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oraz w celu prawidłowego przebiegu Programu. Poprzez udostępnione danych osobowych
uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie ww.
danych na Stronie Internetowej Organizatora.
Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdej z osób Polecających oraz
kandydatów przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało
się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych.
Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do
stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych
jest Organizator.
Nadesłane przez Osobę polecającą do Programu dokumenty aplikacyjne zostaną
zarchiwizowane w bazie danych Organizatora programu.
Organizator zastrzega sobie prawo do ponownego wykorzystania nadesłanych dokumentów
aplikacyjnych w procesie rekrutacyjnym, nieobjętym Programem.
§ 7.
PRZEPISY KOŃCOWE
Do kontroli prawidłowości realizacji Programu, zgłaszania wszelkich reklamacji i zapytań
Organizator wyznaczył dyrektorów oddziałów Organizatora.
Wyznaczone osoby nadzorować będą wykonanie przez Organizatora wszelkich zobowiązań
wynikających z Regulaminu.
Wszelkie sprawy związane z realizacją Programu należy kierować na adres poczty
elektronicznej e – mail: kariera@itkontrakt.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu pod warunkiem, że
nie naruszy to już nabytych przez Osoby Polecające praw. O każdorazowej zmianie
Regulaminu Organizator poinformuje na Stronie Internetowej Organizatora w terminie 3 dni
roboczych przed wprowadzeniem zmian.
Osoby niespełniające zasad udziału w Programie lub podający nieprawdziwe dane swoje lub
Kandydata zostaną przez Organizatora wykluczone z udziału w Programie i nie nabędą
prawa do Nagrody.
Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Regulamin w brzmieniu powyższym wchodzi w życie z dniem 01.08.2017.

