REGULAMIN PROGRAMU
„POLEĆ ZNAJOMEMU PRACĘ W INTECA”
1. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez
nie rozumieć:
1.1. Inteca - Inteca sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 29, 50-011 Wrocław,
wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KSR pod
numerem 0000387005, posiadającą REGON 021498966 i NIP 8951993080, kapitał
zakładowy w wysokości 20 000 PLN,, zwana również Organizatorem,
1.2. Program - program, organizowany przez Inteca szczegółowo określony w niniejszym
Regulaminie, w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowiska pracy w Inteca.
Program pomaga pozyskiwać specjalistów w celu ich zatrudnienia.
1.3. Osoba polecająca - osoba, która w czasie trwania Programu „Poleć znajomemu pracę
w Inteca”, przesłała wiadomość mailową z danymi kontaktowymi, bądź CV osoby
aplikującej. Osoba ta nie jest Pracownikiem Inteca.
1.4. Kandydat - osoba, spełniająca wymagania, wskazane w ogłoszeniu o pracę,
zamieszczonym przez Inteca, która nie jest aktualnie Pracownikiem Inteca oraz nie
rozpoczęła procesu rekrutacyjnego w firmie Inteca w ciągu 6 miesięcy
poprzedzających zgłoszenie.
1.5. Pracownik - osoba, zatrudniona przez Inteca na podstawie umowy o pracę lub
współpracy (np. B2B).
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1.

Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad Programu “Poleć
znajomemu pracę w Inteca”.

2.2.

Organizatorem Programu i podmiotem, wyłącznie uprawnionym do interpretacji
niniejszego Regulaminu jest Inteca.

2.3.

Osoba polecająca może otrzymać informację na temat aktualnych ofert pracy na
Inteca.pl w sekcji „Kariera” lub na portalach rekrutacyjnych.

2.4.

Opis i warunki Programu są dostępne na stronie Inteca.pl.

2.5.

Osoba polecająca może zarekomendować Kandydata o wybranej przez siebie
specjalizacji bez określania konkretnej oferty pracy. W tym celu należy wysłać
rekomendację na adres: polecam@inteca.pl lub wypełnić formularz na stronie
Inteca.pl

2.6.

Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem Programu i dbać o
przestrzeganie jego zasad. Jego zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji
Programu.

2.7.

Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w
Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie www.inteca.pl.

2.8.

Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady Programu
dotyczące czasu jego trwania oraz sposobu wypłacania bonusu i jego wysokości.
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2.9.

W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i
rozstrzygania ma Organizator Programu.

3. CZAS TRWANIA PROGRAMU
3.1. Program obowiązuje od 22 czerwca 2020 roku i nie jest ograniczony czasowo.
3.2. Organizator Programu w każdej chwili może podjąć decyzję o jego zmianie lub
zakończeniu.
4. UCZESTNICY PROGRAMU
4.1.

Uczestnikiem Programu może zostać każda osoba fizyczna, która w odpowiedzi na
umieszczoną na portalach rekrutacyjnych i stronie Inteca ofertę pracy, poleci firmie
Inteca znajomego.

4.2.

Z Programu wyłączone są podmioty , które zawodowo zajmują się rekrutacją (np.
agencje rekrutacyjne, freelacnerzy, itp.) oraz Pracownicy Inteca.

4.3.

Osoba polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie. Jeżeli Kandydat
został wcześniej polecony Inteca przez agencje rekrutacyjne oraz pracowników
outsourcingu.

4.4.

Kandydat może być polecony tylko przez jedną Osobę polecającą.

4.5.

Osoba polecająca może rekomendować więcej niż jednego Kandydata.

4.6.

Osoba polecająca może wziąć udział w programie bez względu na to czy wcześniej
brała udział w procesie rekrutacyjnym do Inteca.

4.7.

Wzięcie udziału w Programie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu,
określającego zasady Programu.

4.8.

Udział w Programie jest dobrowolny.

5. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU
5.1. Czym jest „rekomendacja”?
Następujące informację na temat potencjalnego kandydata mogą być interpretowane
jako rekomendacja:
✓ Imię i Nazwisko Kandydata,
✓ Specjalizacja lub informacja na temat potencjalnej oferty pasującej do profilu
Kandydata,
✓ Dane kontaktowe: numer telefonu, e-mail, link do portali społecznościowych
(powinny zawierać możliwość skontaktowania kandydata),
✓ CV (preferowane).
5.2. Osoba, która została zarekomendowana do Programu musi zostać o tym fakcie
poinformowana przez Osobę polecającą. W sytuacji, gdy osoba polecona (Kandydat)
nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus nie będzie należny.
5.3. Kandydat zostanie poproszony przez Organizatora o udzielenie niezbędnych zgód na
przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. W przypadku
nieudzielenia zgody w przeciągu 30 dni, Kandydat nie będzie rozpatrywany w rekrutacji
do Inteca, a jego dane zostaną usunięte.
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5.4. Polecenie znajomego musi nawiązywać do aktualnie otwartych rekrutacji,
znajdujących się na stronie www.inteca.pl lub na portalach rekrutacyjnych. W innym
przypadku Organizator zastrzega sobie prawo do nieuznania rekomendacji i
niewypłacenia bonusu za polecenie.
5.5. Osoba polecająca nie musi potwierdzać umiejętności i wiedzy Kandydata.
5.6. Osoba polecająca musi podać w zgłoszeniu swoje dane kontaktowe: Imię i nazwisko,
adres e-mail oraz numer telefonu i udzielić zgodę na ich wykorzystywanie przez
Organizatora.
5.7. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania CV lub danych kontaktowych Kandydata,
Organizator zweryfikuje status Kandydata w bazie kandydatów Inteca oraz skontaktuje
się z Kandydatem, celem potwierdzenia rekomendacji jego kandydatury, wykształcenia
oraz doświadczenia zawodowego.
5.8. Osoba polecająca, po wysłaniu danych kontaktowych lub CV Kandydata, maksymalnie
w ciągu 5 dni roboczych otrzyma potwierdzenie od Organizatora o zgłoszeniu do
Programu. Odpowiedź zwrotna będzie wysłana zawsze, niezależnie od decyzji o
zakwalifikowaniu do Programu.
5.9. W przypadku gdy zgłoszenie tego samego Kandydata zostanie przesłane przez różne
Osoby polecające, bonus będzie przyznany osobie, która poleciła Kandydata jako
pierwsza.
6. ZASADY I WARUNKI PRZYJĘCIA REKOMENDACJI
6.1. Rekomendacja będzie przyjęta, jeżeli:
✓ Polecony Kandydat nie występuje w wewnętrznej bazie danych Organizatora w
momencie przyjmowania rekomendacji.
✓ Polecony Kandydat jest już w wewnętrznej bazie danych Organizatora, ale nie brał
udziału w procesie rekrutacyjnym Inteca przez ostatnie 3 miesiące. Jeśli Kandydat
jest już w procesie, rekomendacja nie może zostać przyjęta a bonus nie
przysługuje.
6.2. Po 3 miesiącach rekomendacja traci ważność. Może być ona przedłużona, jeśli w
momencie odnowienia polecenia polecający potwierdzi, że jego Kandydat nadal
aktywnie szuka pracy lub potwierdzi to sam Kandydat.
7. WYSOKOŚĆ BONUSU ZA SKUTECZNE POLECENIE
7.1. Kwota bonusu zależy od oferty pracy, na którą zatrudniony został Kandydat oraz jego
doświadczenia zawodowego.
Stanowisko

Poziom doświadczenia

Bonus1

Developer

Junior

1 000,00 PLN

Developer, Analityk, Tester,
Administrator, Project Manager

Regular

4 000,00 PLN

Developer, Analityk, Tester,
Administrator, Project Manager,
Architekt IT

Senior

6 000,00 PLN

1

Kwota brutto
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8. ZASADY I WARUNKI WYPŁACANIA BONUSU
8.1. Kwota bonusu za konkretne polecenie może być ustalona ostatecznie, jedynie po
zatrudnieniu Kandydata lub nawiązaniu z nim współpracy (B2B).
8.2. Organizator podpisuje umowę cywilnoprawną z Osobą polecającą. Bonus wypłacany
jest jedynie po podpisaniu umowy.
8.3. Bonus wypłacany jest Osobie polecającej, po zatrudnieniu Kandydata lub podjęciu z
nim współpracy (B2B) i pomyślnym przejściu przez niego 3 miesięcznego okresu
próbnego, po którym została przedłużona umowa o pracę lub współpracę.
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