Regulamin Programu Poleceń Zewnętrznych
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się program pod
nazwą Program Poleceń Zewnętrznych (dalej „Program”).
2. Organizatorem Programu jest PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha
3, 50-086 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000304562, NIP 89717-19-181. Kapitał zakładowy: 564 638,10 zł, Kapitał wpłacony 564 638,10 zł, (zwana
dalej „Organizatorem”).
3. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stronie:
https://www.pgs-soft.com/pl/polecenia/
4. Czas trwania programu: od 1.12.2021 do dnia 30.09.2022
§2 Definicje
1. Program – system dystrybucji i promocji wybranych ofert pracy w branży HR. Polega
na przekazaniu Uczestnikowi Nagrody finansowej po spełnieniu warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
2. Organizator - PGS Software S.A.,
3. Osoba Polecająca – osoba, która korzystając z programu poleceń zgłosi kandydata na
aktualnie poszukiwane stanowiska.
4. Kandydat – osoba polecana przez Osobę Polecającą.
§3 Udział w programie
1. Osobą polecającą oraz osobą polecaną może być osoba, która spełni łącznie
poniższe warunki:
a. Każda osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18
lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami Programu Poleceń
Zewnętrznych
b. Osoba

polecająca

wypełni
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https://www.pgs-soft.com/pl/polecenia/ oraz zadeklaruje, z zastrzeżeniem ust. 2,
zaznaczając odpowiednie pole, że osoba, której kandydaturę zgłasza wyraża zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji. Analogiczna zgoda powinna się znaleźć także na CV osoby
polecanej.
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Organizatorowi jej danych osobowych niezbędnych celem przeprowadzenia procesu
rekrutacji ww. osoby.
3. Polecani kandydaci nie zostaną zakwalifikowani do Programu, jeśli:
a. Sami zgłosili się do PGS Software S.A. celem uzyskania zatrudnienia w przeciągu
6 miesięcy przed złożeniem ich kandydatury.
b. Są w trakcie procesu rekrutacyjnego.
c. Nie zgodzili się na używanie ich danych osobowych w celu rekrutacyjnym.
§4 Nagroda
1. Uczestnicy Programu, którzy dokonają polecenia kandydata i ich kandydat zostanie
zakwalifikowany do Programu uzyskają od PGS Software jednorazową nagrodę
pieniężną w wysokości:
a. 2 500 zł brutto w przypadku kandydatów z doświadczeniem zawodowym krótszym
niż 6 lat, bez względu na rodzaj stanowiska lub
b. 4 000 zł brutto w przypadku kandydatów z 6- letnim lub dłuższym doświadczeniem
zawodowym, bez względu na rodzaj stanowiska, lub
c. 8 000 zł brutto w przypadku kandydatów na stanowisko Project/Delivery Managera
zarówno z doświadczeniem zawodowym w branży IT nie krótszym niż 4 lata, jak i
doświadczeniem w zarządzaniu wytwarzaniem oprogramowania nie krótszym niż 3
lata;
2. Nagrody wskazane w ust. 1 nie łączą się.
3. Uczestnicy Programu mają prawo do uzyskania nagrody wyłącznie w przypadku
spełnienia łącznie poniższych warunków:
a. Zgłoszony kandydat zostanie przyjęty do procesu rekrutacyjnego w PGS Software;
b. Zgłoszony kandydat pomyślnie przejdzie proces rekrutacyjny i zwiąże się z firmą
PGS Software umową o pracę/umową o dzieło/umową zlecenie;
c. Zgłoszony kandydat przepracuje w PGS Software minimum 6 miesięcy.
4. Osoba polecająca uzyska nagrodę po okresie wspomnianym w §4 ust. 3 c.
5. W celu uzyskania nagrody Osoba polecająca zobowiązana jest do wypełnienia
potrzebnych formalności i złożenia oświadczeń niezbędnych do zgodnego z prawem
przekazania nagrody pieniężnej.
§5 Proces
1. Polecenia kandydata należy zgłaszać za pośrednictwem formularza umieszczonego
na stronie: https://www.pgs-soft.com/pl/polecenia/

2. Aby kandydatura była ważna, zgłoszone dane muszą być prawdziwe i zgadzać się z
rzeczywistością. Polecenie musi zawierać dane kontaktowe pozwalające na
nawiązanie kontaktu z polecanym kandydatem.

§6 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe osób polecających oraz polecanych w ramach Programu Poleceń są
podawane przez osoby polecające i polecanych kandydatów dobrowolnie.
2. Administratorem danych jest PGS Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sucha
3, 50-086 Wrocław, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI
Wydział Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców KRS pod nr 0000304562, NIP
897-17-19-181.
3. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (dalej: „RODO”), ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. z dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)
4. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników Programu przetwarzane są jedynie
na potrzeby Programu, w przypadku osoby polecanej przeprowadzenia rekrutacji, a w
przypadku osoby polecającej wydania Nagrody.
5. Przesłanie Zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu jednoznaczne jest z akceptacją
niniejszego Regulaminu.

