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REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ 

 

§ 1 Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie poleceń 

(„Program”), mającym na celu pozyskiwanie najlepszych specjalistów 

zainteresowanych dołączeniem do zespołu Connectis. 

2. Organizatorem Programu jest Connectis Sp. z o.o. z siedzibą zarejestrowana przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000158609 adres: 

00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 96, adres e-mail: office.pl@connectis.pl                                  

NIP 5211019683, REGON 010966858 („Organizator” lub „Connectis”). 

 

§ 2 Uczestnicy 

 

1. Uczestnikami Programu są Osoby polecające i Kandydaci („Uczestnicy”).  

2. Kandydatem jest osoba fizyczna polecona Organizatorowi do Programu przez Osobę 

Polecającą („Kandydat”). 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej Osobą polecającą („Osoba polecająca”) może być 

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Uczestnikiem Programu nie może być pracownik, współpracownik Connectis, 

świadczący na rzecz Connectis pracę/usługi z zakresu rekrutacji, usługi biurowo-

administracyjne, sprzedaży produktów lub usług lub marketingu, a także członkowie ich 

najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, małżonkowie rodzeństwa, 

krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia).   

5. Osoba polecająca nie może polecić siebie samej jako Kandydata. 

 

 

§ 3 Polecenie 

 

1. Polecenie to wysłanie do Kandydata przez Osobę Polecającą za pośrednictwem 

formularza dostępnego na stronie internetowej Organizatora lub pod konkretną ofertą 

pracy -  wiadomości zachęcającej do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym 

prowadzonym przez Connectis. 

2. Osoba Polecająca zgłasza swoje uczestnictwo w Programie poprzez:  

a) wypełnienie formularza on-line, z podaniem swojego imienia i nazwiska, adresu 

e-mail i nr telefonu oraz wysłanie na adres mailowy Kandydata, którego chce 

polecić wiadomości z wygenerowanym przez Connectis linkiem do oferty 

pracy, oraz 

b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Programu, wyrażenie stosownej 

zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie 

(zgoda dobrowolna, lecz niezbędna do przystąpienia do Programu). 

3. Wysłanie zgłoszenia do Programu następuje poprzez kliknięcie przycisku „Poleć 

znajomemu”. 

 

§ 4 Nagroda 

1. Nagroda to świadczenie pieniężne dla Osoby Polecającej w wysokości 2439 złotych 

(dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) brutto płatne na zasadach i po spełnieniu się 

warunków wskazanych poniżej. Nagroda nie jest należna w przypadkach wskazanych w 

ust. 7 poniżej. 
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2. Bezwzględnym warunkiem do nabycia prawa do Nagrody jest przestrzeganie przez 

Osobę Polecającą postanowień Regulaminu. 

3. Osoba Polecająca nabywa prawo do Nagrody po spełnieniu warunku z ust. 2 powyżej 

łącznie z następującym warunkiem:  

Kandydat zgłosi się do udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez 

Organizatora poprzez link otrzymany od Osoby Polecającej oraz podpisze z 

Organizatorem umowę o pracę/ umowę o współpracy w terminie do 6 (sześciu)miesięcy 

od dnia Polecenia oraz w ramach tej umowy przepracuje/będzie świadczył Usługi przez 

minimum 5 dni roboczych.  

4. Osoba Polecająca dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność 

zadeklarowania i odprowadzenia należnych podatków od uzyskanej Nagrody zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Informacje o Nagrodzie będą przesyłane do Osoby Polecającej pocztą elektroniczną 

niezwłocznie po spełnieniu się warunków do nabycia prawa do Nagrody.  

6. Nagroda zostanie przekazana Uczestnikowi Programu na wskazany przez niego numer 

rachunku bankowego. Nagroda zostanie wypłacona w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 

wskazania numeru rachunku bankowego. 

7. Osoba Polecająca nie nabywa prawa do Nagrody w przypadku, gdy Kandydat 

współpracował z Organizatorem (bez względu na podstawę prawną współpracy), w 

terminie do 12 miesięcy poprzedzających Polecenie lub w terminie do 6 miesięcy przed 

Poleceniem pozostawał w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Organizatora. 

Pod pojęciem pozostawania w procesie rekrutacyjnym Organizatora rozumieć należy 

jakikolwiek kontakt Organizator - Kandydat, którego celem było nawiązanie współpracy, 

w tym w szczególności nadesłanie aplikacji zgłoszeniowej za pośrednictwem poczty lub 

poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny czy udział w rozmowie rekrutacyjnej. 

8. Osoba Polecająca może polecić tego samego Kandydata nie wcześniej niż po upływie 

6 (sześciu) miesięcy od dnia Polecenia. 

9. Za Polecenie tego samego Kandydata, w żadnym wypadku nie przysługuje więcej niż 

jedna Nagroda. 

10. W przypadku, gdy tego samego Kandydata poleciła więcej niż jedna osoba, prawo do 

Nagrody po spełnieniu warunków wskazanych w par. 4 ust. 2 i 3 powyżej nabywa osoba, 

z której linku Kandydat zgłosił chęć udziału w procesie rekrutacyjnym Connectis. 

§ 5 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, jest Organizator.  Connectis 

powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu email: iod@connectis.pl. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane są w 

celu prawidłowej realizacji Programu w zależności od posiadanego statusu Osoby 

Polecającej lub Kandydata, tj. w szczególności: 

5.1 umożliwienia uczestnictwa w Programie; 

5.2 ustalenia osób uprawnionych do Nagrody oraz ich przyznanie przez Usługodawcę; 

5.3 w związku z korespondencją; 

5.4 dla potrzeb technicznych i statystycznych Usługodawcy. 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) 

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód, dane osobowe będą przetwarzane w celach 

objętych zgodą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO. 
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2. Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Usługodawca przetwarzał będzie 

następujące dane osobowe Osoby Polecającej: 

7.1 imię i nazwisko; 

7.2 adres zamieszkania; 

7.3 adres korespondencyjny; 

7.4 numer rachunku bankowego; 

7.5 numer PESEL  

7.6 nr telefonu; 

7.7 adres e-mail; 

7.8 nazwa i adres właściwego Urzędu Skarbowego 

3. Dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Usługodawca przetwarzał będzie 

następujące dane osobowe Kandydata: dane osobowe Kandydata zawarte w 

przesłanych przez niego dokumentach aplikacyjnych, a w szczególności: imię i nazwisko, 

adres e-mail, nr telefonu, profil zawodowy.  

4. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane w związku z uczestnictwem będą 

przetwarzane do momentu trwania Programu, a dane przetwarzane w celach objętych 

odrębnymi zgodami będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich 

przetwarzanie. 

5. Dane osobowe Uczestników Programu mogą być ujawnione pracownikom lub 

współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia 

Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami 

powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Uczestnicy Programu posiadają prawo dostępu do treści swoich danych i ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Uczestnicy 

Programu mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy 

RODO..  

7. Podanie danych oraz wyrażenie zgód jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji 

powyższych celów. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

1. Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn obejmujących 

w szczególności: zmianę powszechnie obowiązującego prawa mającego zastosowanie 

do Programu, niską skuteczność Programu, istotne zastrzeżenia Uczestników do 

Programu. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników. O 

zmianie Regulaminu Organizator poinformuje poprzez stosowny komunikat zamieszczony 

na stronie internetowej Organizatora. Do Poleceń dokonanych przed zmianą 

Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu z dnia Polecenia. 

2. Organizator może zakończyć Program z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia 

umieszczając stosowną informację na stronie internetowej, z zastrzeżeniem, że do 

Poleceń dokonanych przed dniem zakończenia Programu, Regulamin pozostaje 

wiążący. 

3. Uczestnicy Programu mogą kontaktować się z Organizatorem pod adresem: 00-807 

Warszawa, Al. Jerozolimskie 96, e-mail: aleksandra.biwald@connectis.pl nr telefonu 533-

211-177. Opłata za połączenie na wskazany numer telefonu nie jest wyższa niż opłata za 

zwykłe. 
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4. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Programu, Osoby Polecającej, która 

narusza postanowienia Regulaminu. 

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.connectis.pl 

oraz w siedzibie Organizatora. 

6. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu należy zgłaszać na adres e-mail: 

aleksandra.biwald@connectis.pl Organizator odpowiada na reklamacje niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 14 dni. 

 

http://www.connectis.pl/

