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Regulamin
Programu Rekomendacyjnego Infolet

I.

Słownik

Organizator – Infolet Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Miłkowskiego 3/302, KRS:
0000245797 Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia.
Uczestnik – osoba fizyczna, nie będąca przedsiębiorcą, polecająca Informatyka w Programie.
Informatyk/Specjalista IT – osoba polecana przez Uczestnika. To osoba specjalizująca się w
branży IT, posiadająca doświadczenie szczególnie na stanowiskach Tester Oprogramowania,
Programista, Analityk Systemu, Project Manager, Administrator/Specjalista ds. sieci/ systemów/
serwerów/ baz danych, Team Leader, Specjalista ds. wsparcia użytkowników systemów i aplikacji,
Konsultant SAP, Architekt Rozwiązań IT i inne.
Baza Kandydatów – wewnętrzna baza kontaktów Organizatora.
Zgłoszenie – CV lub dane kontaktowe wymagane w niniejszym Regulaminie przesłane na adres
email: praca@infolet.pl.
Program Rekomendacyjny – program, którego celem jest pozyskanie przez Organizatora CV
informatyków/ Specjalistów IT oraz wypłacenie bonusów Uczestnikom na zasadach określonych w
niniejszym regulaminie.

II.

Czas trwania Programu

1. Program Rekomendacyjny Infolet obowiązuje od marca 2015, do odwołania.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w wybranym przez
siebie momencie, o czym powiadomi na swojej stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem.
3. Wszystkie Zgłoszenia przekazane Organizatorowi przed jego zakończeniem zostaną
rozpatrzone na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Zgłoszenia przesłane po
ogłoszonej dacie zakończenia Programu nie będą rozpatrywane.

III.

Uczestnicy

1. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami, które
prześlą na adres email: praca@infolet.pl CV lub dane kontaktowe znajomych
Informatyków/Specjalistów IT do Bazy Kandydatów Organizatora lub w odpowiedzi na
ogłoszenia rekrutacyjne Organizatora znajdujące się na jego stronie firmowej oraz na
ogłoszenia opublikowane na serwisach rekrutacyjnych.
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2. W Programie mogą brać udział osoby, które brały wcześniej udział w procesie rekrutacji
do Infolet, niezależnie od wyniku procesu rekrutacji.
3. W programie nie mogą brać udziału osoby prawne, jak również podmioty nie mające
osobowości prawnej, lecz będące przedsiębiorcami, a w szczególności agencje
rekrutacyjne.

IV.

Zasady

Zasady udziału w Programie:
1. Uczestnik przesyła Zgłoszenie na adres email: praca@infolet.pl wraz z informacją na które
stanowisko jest rekomendowany Specjalista IT (np. przesyłając bezpośredni link do oferty)
lub z informacją, że jest on przekazywany na dowolne stanowisko IT w zależności od
bieżącego zapotrzebowania.
2. W Zgłoszeniu, oprócz CV lub danych kontaktowych Specjalisty IT, powinny znaleźć się: imię
i nazwisko osoby polecającej czyli Uczestnika Programu, a także informacja o źródle
znajomości. Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych źródło informacji o
każdym kandydacie musi być udokumentowane. Ponadto, podczas kontaktu z polecanym
Specjalistą IT pracownicy Działu HR Infolet powołują się na osobę polecającą. Jeżeli
rekomendowany Informatyk nie będzie w stanie potwierdzić znajomości z Uczestnikiem
Programu, jego CV lub Dane Kontaktowe zostaną usunięte z Bazy, co jest jednoznaczne z
wykluczeniem rekomendowanego Specjalisty IT z Programu.
3. Przesłane Zgłoszenie musi zawierać zgodę Specjalisty IT na przetwarzanie jego danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity DZ.U. nr 101 poz.926 z 2002r. z
późniejszymi zmianami).
4. Jeden Uczestnik może polecić dowolną ilość osób.
5. Polecona osoba musi mieć doświadczenie w IT i spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu
lub odpowiadać profilowi poszukiwanych przez Infolet pracowników.
6. Za polecenie Specjalisty IT odpowiadającemu warunkom określonym w ust. 5 powyżej
należy się nagroda pieniężna, o której mowa w pkt VI Regulaminu z zastrzeżeniem
postanowień poniższych.
7. Jeżeli CV lub Dane Kontaktowe Specjalisty IT znajdowało się w bazie Infolet, nagroda nie
należy się.
8. Jeżeli Zgłoszenie tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, nagroda zostanie
przyznana Uczestnikowi, który zgłosił Specjalistę IT jako pierwszy
9. W ciągu 3 dni roboczych po odebraniu CV poleconej w ramach Programu kandydatury,
osoba z Działu Rekrutacji Infolet skontaktuje się z Uczestnikiem celem poinformowania czy
jego Zgłoszenie zostało zakwalifikowane do Programu, tj. czy odpowiada wymaganiom z
ust. 5 powyżej oraz czy CV lub Dane Kontaktowe już się znajdują w Bazie Kandydatów
Infolet. W tym samym terminie Organizator skontaktuje się z poleconą osobą, celem
potwierdzenia rekomendacji jej kandydatury. W sytuacji, gdy osoba nie będzie wiedziała o
przesłaniu jej CV przez Uczestnika Programu - nagroda nie należy się.
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10. Zgłoszenie Specjalisty IT może być wykorzystane ponownie do innych projektów w okresie
2 miesięcy od jego przesłania. Jeżeli rekomendowana osoba rozpocznie pracę nagroda
zostanie wypłacona.

V.

Wypłata

1. Wypłata nagrody na rzecz Uczestnika Programu nastąpi w sytuacji, gdy łącznie zostaną
spełnione następujące warunki:
a) Nie wystąpi żadna z określonych w pkt V powyżej przesłanek negatywnych,
b) Polecony Specjalista IT przejdzie pozytywnie proces rekrutacji i po podpisaniu stosownej
umowy rozpocznie pracę w okresie 2 miesięcy od jego zgłoszenia do Infolet.
2. Wysokość nagrody zależeć będzie od tego czy współpraca ze Specjalistą IT zostanie
przedłużona po zakończeniu okresu próbnego.
3. Nagroda w wysokości 1000,00 złotych netto będzie wypłacona po rozpoczęciu pracy przez
poleconego Specjalistę IT zgodnie z ust.1. powyżej. Jeśli współpraca z tym Specjalistą IT
zostanie przedłużona po zakończeniu okresu próbnego, Uczestnik, który tego Specjalistę
IT zgłosił, otrzyma dodatkową nagrodę w wysokości 1500,00 złotych netto.
4. W ciągu 5 dni roboczych od momentu rozpoczęcia pracy przez poleconego Specjalistę
pracownik Działu Rekrutacji skontaktuje się z Uczestnikiem Programu w celu uzyskania
danych koniecznych do sporządzenia przez Infolet umowy, w oparciu o której będą
wypłacone nagrody na rzecz Uczestnika Programu. Nagrody będą wypłacone w terminie i
w sposób określony w przygotowanej przez Infolet umowie, lecz nie wcześniej niż w dniu
rozpoczęcia i ewentualnie przedłużenia pracy przez poleconego Specjalistę IT.

VI.

Organizacja Programu

1. Organizatorem jest Infolet Sp. z o.o.
2. Za prowadzenie Programu odpowiada Kierownik Rekrutacji w Infolet Sp. z o.o.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu
dotyczących w szczególności czasu jego trwania, wysokości nagrody, a także sposobu jej
wypłacania. Organizator powiadomi o planowanych zmianach Regulaminu poprzez
zamieszczenie stosownej informacji na swojej stronie firmowej z 7 dniowym
wyprzedzeniem. Zgłoszenia otrzymane przez Organizatora przed wprowadzeniem zmian
będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.
4. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby Program przebiegał zgodnie z
Regulaminem i ustalonymi zasadami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do decyzji i rozstrzygania kwestii nieuregulowanych w
powyższym Regulaminie, o ile takowe pojawią się w trakcie trwania Programu.
6. Udział w Programie jest równoznaczny z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
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