PROGRAM POLECEŃ PRACOWNIKÓW
AGENCJI PRACY EAST SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGULAMIN

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Programu Poleceń (zwanego dalej „Programem”) jest East Service Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, ul. Aleja Legionów 48 D; 18-400
Łomża , NIP: 7182147881, REGON: 369536565, KRS: 0000719936, posiadająca kapitał
zakładowy w wysokości: 5.000 zł, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego będąca agencją pracy, licencja numer
18619 wydana przez Marszałka Województwa Podlaskiego w dniu 05-03-2018, E-mail:
info@eastservice.pl

(zwana

dalej

„Organizatorem”).

Organizator

jest

jednocześnie

administratorem danych osobowych osób Rekomendujących oraz danych Kandydatów którzy
prześlą swoje CV.
2. Celem

programu

jest

poprawienie

efektywności

rekrutacji

poprzez

wzmocnienie

zainteresowania ofertami pracy koordynowanymi przez Organizatora oraz zwiększenie liczby
zawieranych umów o zatrudnienie (zarówno w ramach stosunku pracy jak i w ramach
stosunków cywilnoprawnych).
3. Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych, a udział w nim jest dobrowolny.
§2
Procedura polecenia
1. Programem objęte są stanowiska pracy wskazane na stronie internetowej Organizatora
www.eastservice.pl (dalej: „stanowiska”).
2. Uczestnikiem Programu (dalej „Rekomendujący”) może zostać każda osoba fizyczna, mająca
pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona polecenia kandydata (dalej „Kandydat”)
na stanowisko jakie zostało zgłoszone przez kontrahenta Organizatora, w czasie trwania
Programu, z wyłączeniem:
1) obecnych pracowników Organizatora ich małżonków, wstępnych pierwszego stopnia i
zstępnych do drugiego stopnia włącznie
2) członków zasiadających w organach Organizatora wstępnych pierwszego stopnia i
zstępnych do drugiego stopnia włącznie
które to osoby nie mogą wziąć udziału w Programie w charakterze Rekomendującego.
3. Zgłoszenia Kandydata odbywa się według wskazanej poniżej procedury:
a) Rekomendujący dokonuje rejestracji na stronie internetowej Organizatora znajdującej się
pod adresem www.zgarniajkase.pl Do dokonania rejestracji konieczne jest podanie

imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru rachunku bankowego Rekomendującego.
b) Po

dokonaniu

Rejestracji

Rekomendujący

otrzyma

wygenerowany

numer

ID.

Rekomendujący powinien przekazać nadany mu numer ID Kandydatowi jaki jest przez
niego polecany
c) Kandydat przekazujący swoje CV do Organizatora winien umieścić w nim numer ID
Rekomendującego oraz podać stanowisko o jakie się ubiega
4. Kandydat może przekazać swoje CV jako załącznik do wiadomości elektronicznej e-mail lub
wysłać na adres: info@eastservice.pl lub osobiście w biurze Organizatora. O dacie godzinie i
minucie zgłoszenia decyduje odpowiednio data, godzina i minuta wysłania wiadomości e-mail
zwierającej kompletne zgłoszenie Kandydata, ewentualnie data, godzina i minuta otrzymania
przez Organizatora listu zawierającego CV Kandydata lub data, godzina i minuta złożenia CV
Kandydata w biurze Organizatora.
5. Zgłoszenie Kandydata w Programie powinno zawierać CV Kandydata zawierającym
oświadczenie Kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę, aby East Service Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Łomży, ul. Aleja Legionów 48 D; 18-400 Łomża, NIP: 7182147881, REGON: 369536565, KRS:
0000719936, przetwarzała moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie
dokumentach w postaci imienia, nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca
zamieszkania, wizerunku, wykształcenia, przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, numeru
telefonu oraz adresu e-mail, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy na potrzeby
aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Organizatora. Ponadto
oświadczam także, że zapoznałam/em się z Regulaminem programu poleceń zgarniajkase.pl
dostępnym na stronie www.zgarniajkase.pl i w pełni akceptuję jego postanowienia.”
6. Wyklucza się z Programu Kandydatów występujących w wewnętrznej bazie danych
Organizatora w momencie zgłoszenia Rekomendacji i biorących

udział w jakimkolwiek

procesie rekrutacyjnym Organizatora przez ostatnie 12 miesięcy poprzedzające przesłanie
przez Kandydata swojego CV do Organizatora.
7. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego Kandydata (np. Kandydat wysyła
kilka razy CV z numerami ID przypisanymi różnym Rekomendującym) , liczy się data, godzina i
minuta dokonania takiego polecenia. Oznacza to, że jeśli Kandydat zostanie zatrudniony przez
Pracodawcę wskazanego przez Organizatora, z zastrzeżeniem innych postanowień
regulaminu, Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza zarekomendowała tego Kandydata
(jej ID znajdowało się w pierwszym przesłanym przez Kandydata CV). Jeżeli Kandydat umieści
w jednym CV kilka numerów ID to żaden z Rekomendujących nie może otrzymać Nagrody.
8. Ważność danego polecenia Kandydata zgłoszonego przez Rekomendującego wynosi 6
miesięcy licząc od dnia zgłoszenia Kandydata w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie.
Po upływie ww. terminu nawet jeśli Kandydat podejmie pracę u wskazanego przez
Organizatora Pracodawcy, Rekomendującemu nagroda nie przysługuje.

9. Rekomendujący może zgłosić (polecić) więcej niż jednego Kandydata na dane stanowisko.
10. Rekomendujący powinien dokonywać poleceń i informować Kandydatów o stanowiskach na
jakie Organizator poszukuje osób w sposób zgodny z dobrymi obyczajami oraz zgodny z
prawem”
11. Z zastrzeżeniem dochowania warunków wskazanych w ustępach 1 – 10 powyżej, a ponadto
dopiero po zatrudnieniu danego Kandydata przez podmiot do jakiego został skierowany przez
Organizatora i przepracowaniu przez niego co najmniej 160 godzin w ciągu 45 dni u tego
Pracodawcy (na jakiejkolwiek podstawie prawnej tzn. zarówno w ramach stosunku pracy jak i
jakiegokolwiek stosunku cywilnoprawnego), procedura polecenia w ramach Programu kończy
się sukcesem i nabyciem przez Rekomendującego prawa do wypłaty Nagrody, o której mowa
w §4 ust 1 poniżej
12. Rekomendującemu poza ewentualną Nagrodą nie przysługują jakiekolwiek inne świadczenie,
w tym w szczególności nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie, jakikolwiek zwrot
wydatków lub jakikolwiek zwrot kosztów.
§3
Czas obowiązywania programu
1. Program wchodzi w życie z dniem opublikowania niniejszego Regulaminu na stronie
internetowej Organizatora tj. z dniem 17.10.2018 i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Program może zostać w każdym czasie odwołany (zakończony) przez Organizatora.
3. Informacja o odwołaniu (zakończeniu) Programu winna zostać umieszczona na stronie
www.zgarniajkase.pl na co najmniej 7 dni przed odwołaniem (zakończeniem) Programu.
Ponadto zostanie ona przesłana Rekomendującym w drodze wiadomości e-mail na co najmniej
7 dni przed odwołaniem (zakończeniem) Programu.
4. Odwołanie (zakończenie)

Programu pozostaje bez wpływu na ważne (trwające) w dniu

odwołania Programu polecenia i nie stanowi przeszkody do nabycia prawa do Nagrody o której
mowa w §4 ust 1 poniżej, w przypadku dochowania przez Rekomendujących wskazanych w § 2
powyżej warunków w odniesieniu do takich ważnych (trwających) poleceń.
§4
Nagroda
1. W przypadku zakończenia procedury polecenia sukcesem i nabyciem przez Rekomendującego
prawa do wypłaty Nagrody, Organizator wypłaci Rekomendującemu Nagrodę w wysokości
200

złotych

polskich

(dwieście

złotych

i 00/100)

brutto

na

rachunek

bankowy

Rekomendującego podany przy rejestracji o jakiej mowa w §2 ust.3 pkt a) niniejszego
Regulaminu (dalej: Nagroda). Wypłata Nagrody następuje w terminie 30 dni od zakończenia
procedury polecania sukcesem tj. spełnienia wszystkich warunków o jakich mowa w §2
niniejszego Regulaminu.
2. O

przyznaniu

nagrody

Organizator

poinformuje

Rekomendującego

w

wiadomości

elektronicznej e-mail wysłanej na adres mailowy podany przy rejestracji o jakiej mowa w §3
ust.2 pkt a).

§5
Dane osobowe
1. Udział w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Rekomendującego zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych przekazanych prze rejestracji o
jakiej mowa w §2 ust.3 pkt a) w celu uczestnictwa w Programie, przyznania oraz rozliczenia
nagrody.
2. Rekomendujący niespełniający zasad udziału w Programie, w szczególności podający
nieprawdziwe dane zostaną przez Organizatora trwale wykluczeni z udziału w Programie i nie
nabędą prawa do Nagrody z tytułu któregokolwiek z trwających poleceń oraz utracą prawo do
dalszego zgłaszania Kandydatów.
§6
Klauzule informacyjne
1. Administratorem danych osobowych Rekomendujących i Kandydatów jest Organizator tj. East
Service Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomży, ul. Aleja Legionów
48 D; 18-400 Łomża , NIP: 7182147881, REGON: 369536565, KRS: 0000719936, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości: 5.000 zł, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:
a)

listownie na adres: ul. Aleja Legionów 48 D; 18-400 Łomża

b)

przez e-mail: iodo@eastservice.pl

c)

telefonicznie: 664 109 728

3. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się
kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres:
b) przez e-mail: iod@eastservice.pl
c) telefonicznie: 664 109 728
4. Dane osobowe Rekomendujących będą przetwarzane, aby:
a) Rekomendujący mogli uczestniczyć w Programie Poleceń
b) możliwe było przyznanie oraz rozliczenie (wypłacenie) przez Organizatora Nagrody

Rekomendującemu, który spełnił wszystkie warunki przewidziane w niniejszym Regulaminie
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Rekomendujących jest:
a) art. 6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L
Nr 119, str. 1) – dalej RODO tzn. wyrażenie zgody przez Rekomendującego
6. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane, aby:
a) ocenić ich kwalifikacje do pracy na stanowisku jakie ich interesuje;
b) ocenić zdolności Kandydatów i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku jakie ich
interesuje;
c) wybrać odpowiednią osobę do skierowania do pracy u jednego z kontrahentów Organizatora.
7. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Kandydatów jest:
a) art. 6 ust.1 pkt a) RODO tzn. wyrażenie zgody przez Kandydata na przetwarzanie jego danych
osobowych przekazanych CV
8. Dane osobowe Rekomendujących Organizator przetwarza od momentu udzielenia
odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania przetwarzania
danych osobowych lub żądania usunięcia danych osobowych przez Rekomendującego bądź
odwołania (zakończenia) Programu.
9. Dane osobowe Kandydatów będą przetwarzane od momentu udzielenia odpowiedniej zgody
do momentu jej odwołania lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych lub
żądania usunięcia danych osobowych przez Kandydata bądź odwołania (zakończenia)
Programu.
10. W każdym wypadku dane osobowe Kandydatów nie będą przetwarzane przez okres dłuższy niż
30 Jeżeli do tego czasu nie zajdzie żadna z okoliczności wskazanych w §6 ust.9 to Organizator i
tak usunie dane osobowe danego Kandydata.
11. Organizator będzie przekazywać dane osobowe Rekomendujących i Kandydatów dostawcom,
którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych tj. dostawcom usług IT,
podmiotom wykonującym obsługę księgową oraz prawną Organizatora. Ponadto dane
Kandydatów

będą

przekazywane

podmiotom

współpracującym

z

Organizatorem

i

poszukującym osób do zatrudnienia na stanowiskach o jakie stara się dany Kandydat. Takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i tylko zgodnie z jego
poleceniami.
12. Dane osobowe Rekomendujących oraz Kandydatów nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej.
13. Dane

osobowe

Rekomendujących

oraz

Kandydatów

nie

będą

przedmiotem

zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.
14. Rekomendującym i Kandydatom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem
danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b) prawo dostępu do swoich danych osobowych,
c) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
d) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
f)

prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Organizatora
swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego.

15. Aby skorzystać z praw wskazanych w §6 ust.14 Regulaminu, skontaktuj się z nami lub z naszym
inspektorem ochrony danych.
§7
Postanowienia dodatkowe
1. W celu uczestniczenia w Programie, w tym do dokonania rejestracji o jakiej mowa w §2 ust.3
pkt a) Rekomendujący powinien posiadać:
a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne (np. komputer z zainstalowaną przeglądarką
umożliwiającą przeglądanie stron www. w zalecanej rozdzielczości 1024 x 768 pikseli lub
wyższej typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari);
b) dostęp do sieci Internet;
c) aktywne konto poczty elektronicznej
2. Organizator podejmuje odpowiednie środki techniczne oraz działania, które mają zapewnić
bezpieczeństwo transmisji danych i zapobiec pozyskaniu przez osoby nieuprawnione danych
osobowych Rekomendujących lub Kandydatów.
3. Rekomendujący jest zobowiązany do korzystania z Programu w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr
osobistych innych podmiotów. Ponadto Rekomendujący jest zobowiązany do podawania
swoich danych zgodnie ze stanem faktycznym.
§8
Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie
poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji na stronie internetowej zgarniajkase.pl
2. Od chwili wejścia w życie zmian, Rekomendujący otrzymają wiadomość e-mail z informacją o
zmianie Regulaminu, a ponadto przy logowaniu zostaną powiadomieni o zmianach
Regulaminu i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z
rezygnacją w dalszym udziale Rekomendującego w Programie.
3. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu polecenia dokonane przed jego zmianą będą
realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu
otrzymania CV Kandydata zgłaszającego się z polecenia danego Rekomendującego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje
w mocy.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.zgarniajkase.pl, w formie, która umożliwia
korzystanie,

odtwarzanie

i

utrwalanie

treści

Regulaminu

za

pomocą

systemu

teleinformatycznego, a ponadto w siedzibie Organizatora.
7. Do kontroli prawidłowości realizacji Programu, zgłaszania wszelkich reklamacji i zapytań
Organizator wyznacza Administratora . Wszelkie reklamacje i zapytania związane z realizacją
Programu należy kierować na adres e-mail: info@eastservice.pl. Zgłoszone reklamacje są
rozpatrywane przez Zarząd Organizatora w terminie 7 dni od daty ich zgłoszenia.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w
pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.

________________

