REGULAMIN PROGRAMU
„OPEN RECOMMENDATION PROGRAMME”
I. PRZEDMIOT PROGRAMU
1. Program „Open Recommendation Programme” ma na celu zachęcenie odbiorców do przesłania firmie
Edge One Solutions Sp. z o.o. CV znajomego Specjalisty IT (rozumianego jako osoba pracująca w obszarze
IT i inżynierii), który wcześniej nie był zarejestrowany w bazie Edge One Solutions Sp. z o.o. Jeśli dojdzie do
nawiązania współpracy/ zatrudnienia poleconej osoby, osoba polecająca otrzymuje jednorazowy bonus
w
wysokości
4.000,00
zł(słownie:
cztery
tysiące
złotych,
00/100)brutto
za
nawiązanie
współpracy/zatrudnienia poleconego Specjalisty IT.
2. Kwota bonusu, o której mowa w ust. 1, przysługuje za każdego poleconego Specjalistę IT, z którym
nawiązano współpracę/stosunek zatrudnienia.
3. Polecenie ważne jest przez 6 miesięcy od daty przesłania CV. Po upływie tego terminu w przypadku
nawiązania współpracy/zatrudnienia polecanego Specjalisty IT bonus za polecenie nie będzie
przyznawany. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania bonusu w ww. przypadku. O powyższym
Organizator będzie informował bezpośrednio osobę, która poleciła danego kandydata.
4. Polecać znajomych Specjalistów mogą wyłącznie osoby fizyczne. Pracownicy/współpracownicy Edge
One Solutions sp. z o.o. są wyłączeni z programu.
5. Bonus jest przyznawany i wypłacany zgodnie z warunkami określonymi w punkcie IV niniejszego
regulaminu.
II. CZAS TRWANIA PROGRAMU
Program zaczyna obowiązywać od 01 stycznia 2019. Organizator programu w każdej chwili może podjąć
decyzję o jego zakończeniu.
III. UCZESTNICY PROGRAMU
1. Uczestnikiem programu może zostać każda osoba fizyczna, która poleci firmie Edge One Solutions Sp. z o.o.
znajomego Specjalistę IT.
2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne) oraz
pracownicy/współpracownicy Edge One Solutions sp. z o.o.
3. Osoba może wziąć udział w programie bez względu na to, czy wcześniej brała udział w procesie
rekrutacyjnym w Edge One Solutions sp. z o.o.
4. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie poniższego regulaminu, określającego zasady
programu.
5. Ogólne informacje o programie, w tym m.in. link do niniejszego regulaminu programu w wersji pdf, znajdują
się na stronie internetowej Organizatora – Edge One Solutions Sp. z o.o.
IV. ZASADY UDZIAŁU W PROGRAMIE
1. Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV znajomego Specjalisty IT z jego danymi kontaktowymi (nr
tel/email) na adres e-mailowy Organizatora rekomendacja@edge1s.com specjalnie dedykowany dla
niniejszego programu.
2. Organizator poinformuje osobę polecającą danego Specjalistę, iż osoba upoważniona przez Edge One
Solutions sp. z o.o. skontaktuje się z osobą polecającą w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania CV
Specjalisty, z informacją, czy CV zakwalifikowało się do programu.
3. Jeden uczestnik programu może polecić nieskończoną ilość osób.
4. Rekomendacja Specjalisty IT następuje w odniesieniu do konkretnego stanowiska, na które Edge One
Solutions sp. z o.o. poszukuje specjalisty.
5. Wraz z rekomendacją na określone stanowisko, osoba polecająca powinna przesłać informacje odnośnie
poziomu polecanego kandydata, jak również własne dane kontaktowe (numer telefonu/e-mail).
6. Osoba polecająca powinna zapoznać się z treścią, Klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie
www.edge1s.com dotyczącą praw przysługujących jej w związku z ochroną danych osobowych
przetwarzanych przez Edge One Solutions Sp. z o.o.
7. Polecona osoba musi być brana pod uwagę w procesach rekrutacji w obszarach IT, jakie są prowadzone
w Edge One Solutions sp. z o.o.
8. Bonus będzie przyznany w przypadku polecenia osób na poniższe profile/stanowiska:
a. Programista
b. Tester Oprogramowania
c. Analityk
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d.
e.
f.
g.
h.

Administrator
Wsparcie użytkowników aplikacji, systemów
Architekt Rozwiązań IT
Project Manager
Wszelkie inne profile IT i inżynierii poszukiwane w danym momencie przez Edge One Solutions sp. z o.o.
zaliczone przez Organizatora do programu „Open Recommendation Programme”.
9. Przesłana aplikacja musi zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższą treścią i
musi być pozyskana przez osobę polecającą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanych przez mnie
dokumentach aplikacyjnych/formularzu zgłoszenia osoby polecanej przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 dla
celów związanych z obecnym procesem rekrutacji.
 TAK

 NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w przesłanych przez mnie
dokumentach aplikacyjnych/formularzu zgłoszenia osoby polecanej przez EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720 dla
celów związanych z obecnym i przyszłymi procesami rekrutacji.
 TAK

 NIE

10. Osoba polecana musi wiedzieć, że została polecona i wyrażać zgodę na polecenie.
11. Osoba polecana powinna zostać poinformowana przez osobę polecającą, że na stronie
www.edge1s.com znajduje się Klauzula informacyjna dotyczącą praw przysługujących jej w związku z
ochroną danych osobowych przetwarzanych przez Edge One Solutions Sp. z o.o. oraz zapoznać się z jej
treścią.
12. Osoba polecająca gwarantuje, że polecenie nie narusza i nie naruszy żadnych praw osób trzecich oraz że
istnieje podstawa prawna przetwarzania przez nią danych osobowych osoby polecanej, jak również, że jest
uprawniona do powierzenia danych osobowych EDGE ONE SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720
13. W przypadku, gdy CV tej samej osoby zostanie przesłane przez różne osoby, bonus będzie przyznany
osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza.
14. W przypadku, gdy CV poleconej osoby było już zarejestrowane w bazie Edge One Solutions sp. z o.o.,
bonus nie należy się. Bonus nie należy się również w przypadku polecenia byłego
pracownika/współpracownika Edge One Solutions sp. z o.o.
15. W sytuacji, gdy kontaktowana/polecona osoba nie wyrazi zgody na przetwarzanie jej danych osobowych
przez Edge One Solutions sp. z o.o. i nie będzie wiedziała o przesłaniu jej CV przez osoby trzecie, bonus nie
należy się a Edge One Solutions sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu roszczeń
wynikających z naruszenia ochrony danych osobowych, osoby polecanej. W takim przypadku, całkowita
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych spoczywa na osobie
polecającej.
16. Koniecznym warunkiem przyznania uczestnikowi przez Organizatora bonusu na mocy Programu jest
zaistnienie stażu Specjalisty IT we współpracy z Edge One Solutions sp. z o.o. wynoszącego nie krócej niż 6
miesięcy. Do stażu współpracy nie wlicza się czasookresu, kiedy Specjalista nie świadczył usług/pracy na
rzecz Spółki niezależnie od przyczyny
17. W celu podpisania przez Organizatora umowy z uczestnikiem programu - osobą polecającą Specjalistę IT,
uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania decyzji o
przyznaniu bonusu, przesłać dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia. Po bezskutecznym
upływie ww. terminu, Organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
18. Decyzję o wypłaceniu bonusu uczestnikowi programu przekaże Organizator (skontaktuje się on z
polecającym pod numerem telefonu lub adresem e-mail, podanym podczas polecenia CV), po
podpisaniu umowy zlecenia przez obie strony. Od tego momentu w ciągu 30 dni pieniądze będą przelane
na wcześniej wskazane konto uczestnika programu.
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19. Bonus może być dowolnie zwiększany przez Organizatora na określony czas i za określone profile
kandydatów. Każdorazowo informacja o zwiększonym bonusie, czasie obowiązywania i poszukiwanym
profilu będzie zamieszczana na stronie Organizatora
V. ORGANIZACJA PROGRAMU
1. Organizatorem programu jest Edge One Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 02-676
Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000514404, NIP: 701-043-07-63, REGON: 147368720
2. Osobą decyzyjną i odpowiedzialną za przebieg programu jest Łukasz Czernecki
3. Organizator zobowiązuje się czuwać nad przebiegiem programu i dbać o przestrzeganie jego zasad. Jego
zadaniem jest również prowadzenie dokumentacji programu.
4. Organizator ma prawo w uzasadnionych przypadkach zmieniać zasady programu dotyczące czasu jego
trwania oraz sposobu wypłacania bonusu.
5. W przypadku kwestii nieuregulowanych lub kwestii spornych, prawo decyzji i rozstrzygania ma Organizator
programu.

Zaakceptowano przez organizatora programu:
Łukasza Czerneckiego –Prezesa Zarządu oraz Mariusza Zawolika –Wiceprezesa Zarządu Edge One Solutions Sp. z o.o.
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