REGULAMIN PROGRAMU „Poleć nam pracownika”

§1 Postanowienia ogólne
Organizatorami Programu „Poleć nam pracownika” są ATERIMA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. Puszkarskiej 7f, KRS 0000725474 oraz ATERIMA Polska Sp z o.o. Sp.
k. z siedzibą w Krakowie przy ul. Puszkarskiej 7f, KRS 0000855778 (dalej „Organizatorzy”
lub „ATERIMA WORK”).

§2 Udział w Programie
1. Program jest wewnętrzną inicjatywą ATERIMA WORK i jest skierowany wyłącznie do
osób zatrudnionych przez Organizatorów, świadczących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę tymczasową (dalej zwanych „Uczestnikami” lub „Polecającymi”).
2. W Programie nie mogą brać udziału osoby, które w ramach umowy zawartej z podmiotem trzecim lub na innej podstawie prawnej zajmują się odpłatnym poszukiwaniem i/lub
polecaniem kandydatów do pracy tymczasowej.
3. Udział w Programie jest dobrowolny i wiąże się z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.
4. Przedmiotem Programu jest rekomendowanie Organizatorom przez Uczestników – osób
zainteresowanych podjęciem i świadczeniem pracy tymczasowej (dalej: „Kandydaci”)
w zamian za premię, przyznawaną za każde polecenie na zasadach określonych w pkt.
7-9 poniżej.
5. Program „Poleć nam pracownika” dotyczy ofert pracy opublikowanych za pośrednictwem strony Inernetowej https://praca.aterima-work.pl/
6. ATERIMA WORK zastrzega sobie prawo do wycofania dostępności oferty pracy podlegającej Programowi „Poleć nam pracownika” w dowolnym momencie.
7. Przystąpienie do Programu następuje poprzez przekazanie wybranemu Organizatorowi następujących danych osobowych Kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu oraz
nazwa oferty pracy, której dotyczy polecenie. Prawa i obowiązki dotyczące przekazywania danych osobowych Kandydatów w ramach Programu określone są w §3 niniejszego
Regulaminu.
8. Danego Kandydata może zarekomendować tylko jeden Polecający. W przypadku większej liczby poleceń tego samego Kandydata, o przyznaniu premii decyduje kolejność
zgłoszeń do Organizatorów. Uczestnicy mogą polecać dowolną liczbę Kandydatów w ramach Programu.
9. Polecenie uznaje się za skutecznie dokonane w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:
• w dniu zgłaszania Kandydata przez Polecającego dana oferta pracy jest aktualna;
• polecający przekaże Organizatorom zgodę Kandydata na przetwarzanie danych osobowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a Kandydat
zostanie poinformowany przez Polecającego zgodnie z wymogiem § 3 pkt 3;
• polecony Kandydat nie był uprzednio zatrudniony przez ATERIMA WORK lub jej poprzedników (niezależnie od formy zatrudnienia);

•

polecony Kandydat nawiąże współpracę z ATERIMA WORK jako pracownik tymczasowy
i bezpośrednio po zatrudnieniu będzie świadczył pracę tymczasową nieprzerwanie przez
2 pełne miesiące kalendarzowe;rekomendowany Kandydat potwierdzi, że został polecony przez danego Polecającego;
• rekomendowany Kandydat potwierdzi, że został polecony przez danego Polecającego
• w dniu polecenia oraz nabycia prawa do premii, Polecający jest zatrudniony przez jednego z Organizatorów.
10. Za każde skuteczne polecenie Kandydata, Uczestnik otrzymuje jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 300 złotych (słownie: trzysta złotych) brutto. Wynagrodzenie jest wypłacane do 10 dnia następnego miesiąca po spełnieniu łącznie wszystkich warunków
określonych w pkt. 7-9. Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie może być przedmiotem
cesji na osoby trzecie.

§3 Dane osobowe
1. Organizator jest administratorem danych osobowych poleconych Kandydatów w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Programu.
2. Organizatorzy upoważniają Uczestnika do zbierania i przetwarzania danych osobowych
Kandydatów w celu przekazania ich Organizatorom. Warunkiem przyjęcia przez Organizatorów danych osobowych Kandydata wskazanych w §2 pkt 5, jest uprzednie wyrażenie przez Kandydata zgody na ich przekazanie Organizatorom.
3. Polecający przekaże Kandydatowi następujące informacje:
• administratorem danych osobowych jest ATERIMA Sp. z o.o. lub ATERIMA Polska Sp.
z o.o. Sp. k. z siedzibą w Krakowie pod adresem: 30-644 Kraków, ul. Puszkarska 7f,
• dane osobowe określone w §2 pkt 7, są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji
Kandydatów zarekomendowanych przez Uczestników programu zgodnie z §2 pkt 9,
• dane Kandydatów są przetwarzane przez czas trwania Programu,
• dane Kandydatów są przetwarzane za dobrowolną zgodą, przekazywaną Polecającemu,
która może być wycofana,
• Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usunięcia,
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu do organu nadzorczego,
• źródłem pochodzenia danych osobowych jest Polecający,
• w celu uzyskania wszelkich informacji w zakresie ochrony danych osobowych można
skontaktować się z Organizatorem przez adres e-mail: daneosobowe@grupaaterima.pl.
4. Wzór oświadczenia Kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych stanowi
Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może
być przekazane Organizatorom w formie podpisanej zgody według Załącznika 1, jej
skanu lub w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres praca@aterima-work.pl nie
później niż wraz z danymi,wskazanymi w §2 pkt. 7.

§4 Inne postanowienia
1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa.
2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Programie jest prawo polskie.
3. Regulamin jest dostępny dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: praca.aterima-work.pl/polec_nam_pracownika_regulamin

4. Organizatorzy mają prawo dokonywania zmian w treści Regulaminu. Zmiany postanowień Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich udostępnienia Uczestnikom
w sposób przyjęty przez Organizatorów.
5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników
6. .Organizatorzy uprawnieni są do zakończenia Programu w dowolnym czasie, bez konieczności wskazywania przyczyny.
Załączniki:
Wzór zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

www.aterima-work.com

ZAŁĄCZNIK 1
Zgoda Kandydata na przetwarzanie danych osobowych – wzór
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATERIMA Sp. z o.o. / ATERIMA Polska Sp. z o.o. Sp. k. na potrzeby realizacji programu poleceń „Poleć nam pracownika”,
w tym realizacji procesu rekrutacji w wyniku polecenia przez Uczestnika Programu.
_________________
podpis

www.aterima-work.com

