REGULAMINPROGRAMUREFERENCYJNEGOPODNAZWĄ
„RECOMMENDFRIEND”

POSTANOWIENIAOGÓLNE
§1
1. Organizatorem Programu jest Droids On Roids Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
(50-073), przy ul. Ruskiej 51B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, Wydział VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000382174 (zwana dalej
„DroidsOnRoids”).
2. Programtrwaod18.09.2017r.doodwołania.
3. ZasadyProgramuokreślaniniejszyRegulamin.

WARUNKIUCZESTNICTWA
§2
1. Założeniem uczestnictwa w Programie jest, aby Uczestnik proponował lub w inny
sposób zachęcał osoby trzecie do złożenia przez te osoby propozycji zatrudnienia lub
nawiązania stałej współpracy z Droids On Roids. Uczestnik nie może proponować lub
w inny sposób zachęcać do złożenia propozycji zatrudnienia w Droids On Roids lub
nawiązania z Droids On Roids współpracy osobom, które posiadały już status
pracownika lub współpracownika Droids On Roids. W przypadku jednak, gdy
Uczestnik poleci taką osobę i osoba ta zostanie zatrudniona lub nawiąże z Droids On
Roids stałą współpracę, wówczas takiemu Uczestnikowi nie będzie przysługiwać
nagroda,októrejmowaw§3
Regulaminu.
2. Biorąc udział w Programie, Uczestnik powinien przesłać na adres e-mail:
join@droidsonroids.pl„Zgłoszenie”,zawierającepodstawoweinformacjewzakresie:
1. danych personalnych osoby trzeciej (imię, nazwisko, adres korespondencyjny
e-mail,numertelefonu
orazCV),
2. informacji o zainteresowaniu osoby trzeciej zatrudnieniem lub nawiązaniem
współpracyzDroidsOnRoids,
3. oświadczenia o wyrażeniu zgody przez Uczestnika oraz osoby trzeciej na
przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia Programu, na
warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych(Dz.U.z2002r.Nr101,poz.926zpóźn.zm.).
3. WzórZgłoszeniastanowiZałącznikNr1doRegulaminu.
4. WzóroświadczeniaosobytrzeciejstanowiZałącznikNr2doRegulaminu.
5. Zgłoszenie i oświadczenie osoby trzeciej powinny być wysłane w formacie PDF lub
JPG.
6. Droids On Roids oświadcza, że Zgłoszenie złożone przez Uczestnika, zawierające
informacje o zainteresowaniu osoby trzeciej zatrudnieniem w Droids on Roids lub
nawiązaniem współpracy z Droids On Roids, nie tworzy obowiązku Droids on Roids
ani nie gwarantuje ze strony Droids On Roids, że osoba trzecia zostanie zaproszona
do udziału w procesie rekrutacyjnym, prowadzącym do jej zatrudnienia w Droids on
RoidslubnawiązaniastałejwspółpracyzDroidsonRoids.
7. Droids On Roids zastrzega, iż skontaktuje się tylko z wybranymi osobami celem
dalszegoprowadzeniaprocesurekrutacji.

NAGRODY
§3

1. Jeżeli:
a. osoba trzecia zostanie zatrudniona w Droids On Roids na podstawie umowy o pracę
lub
nawiążezDroidsonRoidswspółpracęnapodstawieumowycywilnoprawnej
oraz
b. osoba trzecia złoży oświadczenie o tym, że zatrudnienie lub nawiązanie współpracy z
DroidsOnRoidszostałodokonanewzwiązkuzpropozycjąlubzachętąUczestnika
oraz
c. okres nieprzerwanego zatrudnienia lub stałej współpracy osoby trzeciej (tj. bez
nieusprawiedliwionych lub usprawiedliwionych nieobecności lub przerw w
zatrudnieniubądźwspółpracy)wyniesieconajmniej90dnikalendarzowych–
Uczestnikowizostanieprzyznananagrodapieniężnawwysokości:
● 3.000 zł (słownie trzy tysiące złotych) brutto w przypadku zatrudnienia osoby trzeciej
na stanowisko, które w ogłoszeniu rekrutacyjnym Droids on Roids zostało określone
jako„średniszczebel”
● 6.000 zł (słownie sześć tysięcy złotych) brutto w przypadku zatrudnienia osoby
trzeciej na stanowisko, które w ogłoszeniu rekrutacyjnym Droids on Roids zostało
określonejako“senior”.

2.

W przypadku spełnienia przez Uczestnika Programu wszystkich w/w warunków do
przyznania nagrody, Zarząd Droids On Roids podejmuje decyzję o jej przyznaniu.
Decyzja zostanie podjęta w terminie czternastu dni od daty stwierdzenia spełnienia
warunkówdowypłatynagrody.

3.

O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przy wykorzystaniu danych
osobowych podanych w Zgłoszeniu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu. Wypłata
nagrody nastąpi na podstawie stosownej umowy zlecenia zawartej pomiędzy Droids On
RoidsaUczestnikiem.

4.

Kwota nagrody zostanie wypłacona Uczestnikowi Programu po odliczeniu wymaganych
prawem obciążeń publiczno-prawnych z zakresu podatków i ubezpieczeń społecznych,
którychpłatnikiemjestDroidsonRoids.

5.

Wypłata nagrody nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd
DroidsOnRoidsdecyzjiojejprzyznaniu.

POSTANOWIENIAKOŃCOWE
§4
1.

PostanowieniaRegulaminusąwyłącznąpodstawąrealizacjiProgramu.

2.

Uczestnik, dokonując Zgłoszenia określonego w § 2 ust. 2 Regulaminu, potwierdza
swój udział w Programie, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu
orazwyrażazgodęnajegotreść.

3.

Informacje na temat Programu oraz jego Regulamin dostępny jest na stronie
internetowejDroidsonRoidspodadresem
http://thedroidsonroids.com/career.
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4.

Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Programu jest – w
rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z
2002r.Nr101,poz.926zpóźn.zm.)–DroidsOnRoids.

5.

Droids On Roids zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym
Uczestnicy zostaną poinformowani pocztą elektroniczną na dwa dni przed
wprowadzeniemzmian.
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ZałącznikNr1

ZGŁOSZENIEUDZIAŁUWPROGRAMIE„RECOMMENDFRIEND”
Ja, niżej podpisany, zgłaszam swój udział w Programie „Recommend Friend”
organizowanym przez spółkę Droids on Roids Sp. z o.o., jako jego Uczestnik i podaję
poniższeinformacjewymaganeRegulaminemProgramu:
1.

DaneosoboweiadresoweuczestnikaProgramu:
-imięinazwisko:____________________________________________
-adreskorespondencyjny:______________________________________
-PESEL:____________________________________________________
-adresemail:________________________________________________
-telefonkontaktowy:__________________________________________

2.

Informuję Droids on Roids, jako organizatora Programu, że niżej wskazana osoba
trzecia, jest zainteresowana zatrudnieniem w Droids on Roids lub nawiązaniem stałej
współpracyzDroidsonRoids:
-imięinazwisko:____________________________________________
-adreskorespondencyjny:______________________________________
-PESEL:____________________________________________________
-adresemail:________________________________________________
-telefonkontaktowy:__________________________________________

3.

Załączam CV osoby zainteresowanej zatrudnieniem w Droids on Roids lub
nawiązaniem stałej współpracy z Droids on Roids oraz jej oświadczenie o wyrażeniu
zgodynaprzetwarzaniejejdanychosobowych.

4.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Programu i wyrażam zgodę na jego
treść.

5.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie, ujawnionych w
Zgłoszeniu, moich danych osobowych przez Droids on Roids na potrzeby
przeprowadzenia Programu – w rozumieniu i zakresie określonym ustawą z dn. 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.).

__________________________________
(imię
inazwiskoUczestnika)

ZałącznikNr2

OŚWIADCZENIEOSOBYTRZECIEJWPROGRAMIE„RECOMMENDFRIEND”
Ja, niżej podpisany(-a), wobec wyrażenia mojego zainteresowania zatrudnieniem w spółce
Droids on Roids Sp. z o.o. lub nawiązaniem stałej współpracy ze spółką Droids on Roids
oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Droids on Roids Sp.
z o.o. moich danych osobowych, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Programu, w
rozumieniu i zakresie określonym ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), które to dane osobowe zostały
ujawnione Droids on Roids Sp. z o.o., za moją zgodą, przez ____________________, jako
UczestnikaProgramu.

__________________________________
(imięi
nazwiskoosobytrzeciej)

