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Regulamin Programu Poleceń Zewnętrznych 
 
 

1. Ogólne postanowienia  

 
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Program Poleceń Zewnętrznych 

(dalej ”Program Poleceń”), którego Organizatorem jest nazwa.pl sp. z o.o. 
1.2 Program Poleceń jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających statusu pracownika lub 

współpracownika nazwa.pl sp. z o.o. 
1.3 Program  Poleceń zaczyna obowiązywać od 14.10.2020 r. do odwołania. Organizator w każdej chwili 

może podjąć decyzję o jego zakończeniu. 
1.4 Program Poleceń obowiązuje  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.5 Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu Poleceń. 

 

2. Definicje 

 
Ilekroć w Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, rozumie się przez nie: 
 

2.1 Organizator - nazwa.pl sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Mieczysława Medweckiego 17, 
wpisana do Krajowego  Rejestru Sądowego pod numerem 0000594747, NIP 6751402920. 

2.2 Osoba Polecająca – osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Programie Poleceń określone  
w niniejszym Regulaminie, która w czasie trwania Programu Poleceń zarekomendowała Kandydata 
na stanowisko: Administratora Systemów Linuix, Inżyniera Systemowego lub Programisty 
Systemowego.   

2.3 Kandydat - osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Programie Poleceń określone  
w niniejszym Regulaminie, która w czasie trwania Programu Poleceń przesłała swoje CV na wskazany 
w Regulaminie formularz zgłoszeniowy. 

2.4 Zrekrutowany Kandydat – Kandydat zakwalifikowany do Programu Poleceń nazwa.pl, który 
ostatecznie został zatrudniony przez nazwa.pl do pracy bądź nazwa.pl nawiązała z nim współpracę. 

2.5 Umowa Terminowa  –minimalny okres 3 (trzech) miesięcy, przez który Zrekrutowany Kandydat musi 
być zatrudniony lub współpracować z nazwa.pl. 

2.6 Umowa Bezterminowa – umowa zawarta z Kandydatem na czas nieokreślony. 
2.7 Baza nazwa.pl – wewnętrzna baza wszystkich kandydatów, którzy aplikowali do nazwa.pl. 
2.8 Program - Program Poleceń  nazwa.pl. 

 

3. Wysokość bonusu 
 

3.1 Wysokość bonusu dla Osoby Polecającej Kandydata dla roli: Inżyniera Systemowego lub Programisty 
Systemowego wynosi 10000 zł brutto. 

 

4. Warunki uczestnictwa w Programie 
 

4.1 W Programie jako: 
a) Kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która 

ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu Poleceń. 
b) Osoba Polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania  
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w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu 
Poleceń. 

4.2 Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie. 
4.3 Osoba Polecająca może wziąć udział w Programie Poleceń bez względu na to, czy wcześniej brała 

udział w procesie rekrutacyjnym w nazwa.pl. 
4.4 Osoba Polecająca może polecić nieograniczoną ilość osób. 
4.5 Kandydata uznaje się za zakwalifikowanego do Programu Poleceń w momencie, gdy łącznie 

spełnione są następujące warunki: 
a) Kandydat nie jest obecnym lub byłym pracownikiem nazwa.pl. 
b) Kandydat nie figuruje w Bazie nazwa.pl lub figuruje w Bazie nazwa.pl, ale w okresie ostatnich 12 

miesięcy Kandydat nie został zaangażowany w żaden proces rekrutacji prowadzony przez  
nazwa.pl. 

c) Kandydat potwierdził, że został polecony przez Osobę Polecającą, podając jej imię, nazwisko i 
adres e-mail w formie określonej w pkt. 5.4. niniejszego Regulaminu. 

d) W przypadku przekazywania danych w zakresie szerszym niż wymagane przez obowiązujące 
przepisy prawa, Kandydat złożył w CV oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych 
osobowych przez Organizatora  w  celach  rekrutacyjnych. 

4.6 Jeśli w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia rekomendacji przez Osobę Polecającą Kandydat nie 
zostanie zaangażowany w proces rekrutacyjny na stanowiska  wymienione w pkt. 3.1, rekomendacja 
traci ważność. 

4.7 Kandydat  może  być  polecony  tylko  przez  jedną  Osobę  Polecającą.  W przypadku polecenia 
Kandydata przez więcej niż jedną osobę, decyduje kolejność otrzymania polecenia Kandydata. 

 

5. Proces polecenia  Kandydatów 
 

5.1 Kandydat przesyła swoje CV poprzez formularz rekrutacyjny odpowiednio dla roli, na którą aplikuje,  
dostępny na stronie: https://www.nazwa.pl/kariera-w-nazwapl/. 

5.2 Kandydat w chwili aplikacji w sekcji “Skąd dowiedziałeś/aś się o naszej ofercie” podaje dane Osoby 
Polecającej: imię, nazwisko i adres email.  

5.3 Organizator w przeciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Kandydata poinformuje 
Osobę Polecającą w drodze korespondencji e-mail, czy Kandydat został zakwalifikowany do 
Programu Poleceń Zewnętrznych, tj. spełnił warunki określone w 4.5. Regulaminu 

5.4 W sytuacji gdy Osoba Polecająca poleci mailowo Kandydata, a Kandydat nie prześle swojego CV 
poprzez formularz rekrutacyjny nazwa.pl Bonus nie należy się, a Organizator nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z naruszenia ochrony danych osobowych 
Kandydata. W takim przypadku całkowita odpowiedzialność za ewentualne naruszenie ochrony 
danych osobowych spoczywa na Osobie Polecającej. 

 

6. Zasady wypłaty bonusów 

 
6.1 Bonus, o którym mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu będzie wypłacany na podstawie stosownej 

umowy cywilnoprawnej zawartej między Organizatorem a Osobą Polecającą, w dwóch transzach. 
6.2 Pierwsza transza bonusu, tj. 5000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) wypłacona zostanie w momencie 

rozpoczęcia pracy przez Zrekrutowanego Kandydata. W przypadku zawarcia ze Zrekrutowanym 
Kandydatem Umowy Bezterminowej pozostała część, tj. 5000 zł brutto (pięć tysięcy złotych) 
zostanie wypłacona jedynie wówczas, gdy Zrekrutowany Kandydat przepracuje w nazwa.pl minimum 
3 (trzy) miesiące nie będąc w okresie wypowiedzenia. W przypadku zawarcia ze Zrekrutowanym 
Kandydatem Umowy Terminowej, warunkiem wypłaty drugiej transzy bonusu będzie 
przepracowanie przez Zrekrutowanego Kandydata pełnego okresu wynikającego z Umowy 

https://www.nazwa.pl/kariera-w-nazwapl/
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Terminowej. Jeżeli Zrekrutowany Kandydat nie przepracuje pełnego okresu Umowy Terminowej lub 
minimum 3 (trzech) miesięcy Umowy Bezterminowej, druga transza bonusu nie zostanie wypłacona. 

6.3 Organizator poinformuje Osobę Polecającą o fakcie Zrekrutowania Kandydata drogą mailową. 
6.4 Osoba Polecająca jest zobowiązana maksymalnie do 5 (pięciu) dni od momentu otrzymania 

informacji o przyznaniu bonusu, przesłać do Organizatora na adres zwrotny dane niezbędne do 
przygotowania umowy i wypłaty bonusu. 

6.5 Bonus z tytułu zatrudnienia Kandydata będzie wypłacony Osobie Polecającej maksymalnie do 10-ego 
dnia kolejnego miesiąca: 
a) pierwsza transza od dnia rozpoczęcia pracy przez Zrekrutowanego Kandydata; 
b) druga transza od dnia zakończenia Umowy Terminowej lub po przepracowaniu minimum 3 

miesięcy w ramach Umowy Bezterminowej przez Zrekrutowanego Kandydata. 
6.6 Bonus zostanie wypłacony Osobie Polecającej tylko i wyłącznie, jeśli zostaną spełnione wszystkie 

warunki określone w Regulaminie. 

7. Postanowienia końcowe 
 

7.1 Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga takiego samego trybu, jaki obowiązuje przy 
wprowadzaniu Regulaminu. 

7.2 Osoba Polecająca przystępując do Programu Poleceń potwierdza tym samym, że zapoznała się  
z postanowieniami Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA NAZWA.PL 
 
Szanowni Państwo, 
 
prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach działalności nazwa.pl 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku udziałem w Programie Rekomendacji nazwa.pl 
 

Tożsamość administratora Administratorem Państwa danych osobowych jest nazwa.pl spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. 

Dane kontaktowe 
administratora 

Siedziba administratora znajduje się w Krakowie, przy ul. Mieczysława Medweckiego 17 (31-870 
Kraków). Kontakt z administratorem możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-mail: 
kontakt@nazwa.pl. 

Inspektor Ochrony 
Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest 
za pośrednictwem adresu e-mail: iod@nazwa.pl. 

Cele oraz podstawa 
prawna przetwarzania 
danych osobowych 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Programie 
Rekomendacji nazwa.pl (art. 6 ust. 1 lit b RODO), oraz w celu wykonania obowiązków 
przewidzianych przepisami prawa – obowiązki księgowe i podatkowe (art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz 
ewentualnego dochodzenia i ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Kategorie odbiorców 
danych osobowych 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: 
a) inni administratorzy, tacy jak: 

• podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu 
dokonywania wzajemnych rozliczeń); 

• podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, 
prawnych oraz rekrutacji – w zakresie, w jakim staną się odrębnym administratorem 
danych; 

• spółki powiązane kapitałowo z administratorem. 
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: 

• podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 
prawną, podatkową, rachunkową; 

• podmioty, które świadczą usługi archiwizacji oraz usługi niszczenia dokumentów. 

Okres przetwarzania 
danych osobowych 

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu: 
a) wykonania obowiązków wynikających z umowy będą przetwarzane przez okres 

obowiązywania umowy (wypłacenia Bonusu) oraz bezpośrednio przed jej zawarciem; 
b) realizacji obowiązków przewidzianych w przepisach prawa będą przetwarzane przez 

okres wynikający z przepisu prawa przewidującego określony obowiązek; 
c) dochodzenia roszczeń będą przetwarzane do chwili upływu okresu przedawnienia 

roszczeń lub ponadto przez okres toczącego się postępowania sądowego. 

Uprawnienia w związku 
z przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługuje Państwu prawo do żądania: 
a) dostępu do danych osobowych; 
b) sprostowania danych osobowych; 
c) usunięcia danych osobowych; 
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 
f) przenoszenia danych osobowych; 
g) wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed wycofaniem zgody. 

Źródło obowiązku 
podania danych 
osobowych 

Podanie Państwa danych osobowych przez Kandydata jest warunkiem udziału w Programie 
Poleceń. W przypadku niepodania danych osobowych wypłata Bonusu nie będzie możliwa. 

Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą służyć do celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak 
również do celu profilowania. 

Prawo do wniesienia 
skargi 

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.  

 
 
 
 


