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Regulamin Programu  
„Znasz i masz” 

 (zwany dalej Programem) 

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu jest Randstad Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. 
Jerozolimskich 134, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy - XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 157531; wpisaną do rejestru agencji 
zatrudnienia pod nr 47; nr NIP 522-24-50-829; z kapitałem zakładowym w wysokości 1 318 240 PLN (zwaną 
dalej „Organizatorem”).  

2.  Fundatorem nagród w Programie jest Randstad Polska Sp. z o. o.  

3.  Zasady Programu zawarte są w niniejszym Regulaminie Programu. Regulamin dostępny jest na stronie 
www.znaszimasz.pl 

4.  Program ma na celu zachęcenie osób szukających pracy lub otwartych na zmianę pracy do aplikowania na 
oferty Organizatora z obszarów inżynierii, nowych technologii, finansów, IT oraz SSC/BPO (Shared Service 
Centers/Business Process Outsourcing) , z wyłączeniem stanowisk o charakterze sprzedażowym. 

5. Przystąpienie do Programu oznacza, iż uczestnik zapoznał się i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki 
uczestnictwa w Programie i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.  

II. Czas trwania Programu  

od dnia 01.10.2016 r. i trwa do dnia 31.12.2017 r. (ostatni dzień dokonania polecenia).  

III. Uczestnicy 

1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych, w tym pracownicy tymczasowi, pracownicy lub wykonawcy świadczący pracę lub 
usługi na rzecz klientów Organizatora lub spółek z grupy Organizatora (dalej „Uczestnik”). 

2. Z Programu wyłączeni są pracownicy wewnętrzni Randstad Polska Sp. z o.o. oraz pracownicy wewnętrzni 
spółek z grupy Organizatora, poza pracownikami i wykonawcami, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

3. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przez spółki z grupy Organizatora rozumie się Randstad Polska Sp. z o. 
o., Gerendis APO Sp. z o.o. sp. k., APO Sp. z o. o., Randstad Sourceright Sp. z o. o., Randstad Payroll 
Solutions Sp. z o. o., Randstad Services APO Sp. z o. o. sp. k.  

 

IV. Warunki uczestnictwa w Programie  

1. Aby wziąć udział w Programie, osoba polecająca: 

a) wypełni formularz Programu o dane osoby polecanej tj. imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail wraz  
z oznaczeniem specjalizacji jednego z obszarów, o których mowa w ust. I pkt 4 powyżej oraz w formularzu 
uzupełni swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz nr tel., celem prawidłowego 
przeprowadzenia Programu; 

b)  wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu, 
o treści: Wyrażam zgodę Randstad Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. 
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Jerozolimskich 134, na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z realizacją 
Programu „Znasz i masz”, w tym wypłatą ewentualnej nagrody.  

2.  Za kandydata poleconego uznaje się osobę, która spełni łącznie następujące warunki:  

a) podane dane osobowe osoby polecanej przez osobę polecającą będą prawidłowe, a osoba polecana 
wyrazi zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w celu prowadzenia i administrowania 
procesami rekrutacyjnymi, zgodę na udostępnienie danych osobowych potencjalnym pracodawcom, 
oraz zgodę na udostępnienie danych osobowych do spółek z grupy Organizatora w celu prowadzenia i 
administrowania procesami rekrutacyjnymi, w tym udostępniania danych osobowych potencjalnym 
pracodawcom, a także prześle Organizatorowi swoje CV;  

b) spełnia wymagania stawiane kandydatowi do pracy na stanowiskach z obszarów inżynierii, nowych 
technologii, finansów, IT oraz SSC/BPO (Shared Service Centers/Business Process Outsourcing),  
z wyłączeniem stanowisk o charakterze sprzedażowym; 

c) jest nowym kandydatem, tj. Organizator nie posiada w prowadzonej przez siebie bazie danych, 
danych osobowych, CV takiego kandydata albo jest kandydatem nieaktywnym, tj. przez ostatnie 6 
(sześć) miesięcy, licząc do dnia rozpoczęcia Programu, nie został zaangażowany w żaden projekt 
rekrutacyjny prowadzony przez Organizatora na zlecenie jego klientów;  

d) zostanie włączony w proces rekrutacyjny realizowany przez Organizatora lub spółki z grupy 
Organizatora na zlecenie ich klientów w ciągu 3 (trzech) miesięcy licząc od daty przekazania danych 
osobowych przez osobę polecającą oraz przekazania CV  przez osobę polecaną oraz na skutek 
przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego na zlecenie klienta Organizatora lub spółek z grupy 
Organizatora w zakresie obszarów o których mowa w I pkt 4, zostanie: 

(i) zatrudniony przez klienta Organizatora lub spółki z grupy Organizatora na zlecenie klienta na 
jakiejkolwiek podstawie (z wyłączeniem umowy o pracę tymczasową) i przepracuje u klienta okres 
wynoszący co najmniej 1 (jeden) miesiąc, na stanowisku z obszarów, o których mowa w ust. I pkt 4 
albo; 

(ii) zatrudniony przez Organizatora lub przez Randstad Services APO Sp. z o. o. sp. k. oraz 
odesłany do pracy lub świadczenia usług na rzecz klienta Organizatora lub wskazanej spółki, przez 
okres wynoszący co najmniej 3 (trzy) miesiące, na stanowisku z obszarów, o których mowa w ust. I pkt 
4. 

Powyższe warunki z (i) i (ii) zostaną także spełnione w przypadku zatrudnienia osoby polecanej u 
Organizatora lub spółki z grupy Organizatora (z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o 
prace tymczasową).  

3.  Dla potrzeb niniejszego Regulaminu zatrudnienie rozumiane jest jako zawarcie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego, umowy agencyjnej, jakiejkolwiek innej 
umowy cywilnoprawnej, w tym umowy przedwstępnej, powołanie w skład organów zarządzających 
lub kontrolnych osób prawnych. Powyższego nie spełnia zatrudnienie osoby polecanej na podstawie 
umowy o pracę tymczasową. 

 

V.  Nagrody w Programie  

1. Każdy Uczestnik Programu, którego polecony kandydat łącznie spełni warunki udziału w Programie, o 
których mowa w ust. IV pkt 2 powyżej, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości: 

a) 2 000,00 zł brutto, w przypadku kandydata zatrudnionego na stanowisku menadżerskim;  

b) 1 000,00 zł brutto, w przypadku kandydata zatrudnionego na stanowisku specjalistycznym.  



Strona 3 z 4 

2. Nagroda zostanie wypłacona osobie polecającej nie wcześniej niż w terminie do 15 – go dnia następnego 
miesiąca, po miesiącu w którym upłynął 1 (jedno) miesięczny okres zatrudnienia poleconego kandydata. W 
przypadku zatrudnienia osoby polecanej przez Organizatora lub przez Randstad Services APO Sp. z o. o. sp. 
k., wówczas nagroda zostanie wypłacona osobie polecającej nie wcześniej niż w terminie do 15 – go dnia 
następnego miesiąca, po miesiącu w którym upłynął 3 (trzy) miesięczny okres zatrudnienia poleconego 
kandydata.  

3. Jeżeli osobą polecającą będzie pracownik zatrudniony w Randstad Polska Sp. z o.o (z wyłączeniem 
pracowników wewnętrznych) wartość nagrody pieniężnej będzie doliczona do jego wynagrodzenia. W 
przypadku pozostałych osób polecających, Organizator przekaże informację o wypłaconym stypendium, o 
przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) zarówno 
Urzędom Skarbowym właściwym dla osób polecających oraz zostanie przekazana osobom polecającym. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody pieniężnej z przyczyn 
leżących po stronie Uczestnika, w tym w szczególności w przypadku zmiany danych Uczestnika, o której 
Organizator nie został poinformowany. 

5. Nagród nie można się zrzec na rzecz osób trzecich. 

6. Po każdym zakończonym miesiącu kalendarzowym trwania Programu Organizator dokona weryfikacji 
spełnienia warunków uczestnictwa w Programie, a nagrodzeni Uczestnicy Programu zostaną 
poinformowani przez Organizatora o przyznanej nagrodzie. Ostatniej weryfikacji Organizator dokona nie 
później niż do upływu ostatniego dnia 6 – go miesiąca licząc od daty zakończenia Programu. Po upływie 
terminu ostatniej weryfikacji następuje zakończenie niniejszego Programu.  

VI. Dane Osobowe 

1. Przez przystąpienie do Programu, Uczestnik akceptuje warunki zawarte w treści niniejszego 
Regulaminu. Warunkiem udziału w Programie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Uczestnika Programu w celach związanych z realizacją Programu.  
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Randstad Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-305) 
przy Al. Jerozolimskich 134. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane dla celów związanych z 
realizacją niniejszej Programu, tj. w celu przeprowadzenia i prawidłowego rozstrzygnięcia Programu, 
poinformowania nt. jego wyników, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, dostarczenia nagród, dla 
wypełnienia obowiązków podatkowych i sprawozdawczych wynikających z powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa. Dane osobowe Uczestników, którzy otrzymają nagrodę będą udostępnione właściwemu 
organowi podatkowemu. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.  
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, niemniej niezbędne dla 
uczestnictwa w Programie.  
 

VII. Postępowanie reklamacyjne 

1. Osoba mająca umotywowane zastrzeżenia do przebiegu Programu, może zgłosić te zastrzeżenia na 
piśmie poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną (wysyłając e-mail z potwierdzeniem odbioru) albo 
pocztą tradycyjną (list polecony) w terminie 7 (siedmiu) dni od daty stwierdzenia przez tę osobę zaistnienia 
nieprawidłowości, na adres: Randstad Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. 
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail podany w zgłoszeniu, 
przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia, podpis. 
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego 
zgłaszający nieprawidłowości zostanie zawiadomiony poprzez przesłanie wiadomości drogą elektroniczną lub 
listem poleconym wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie reklamacji.  
4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. 
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VIII. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą przeprowadzenia Programu, a ich wykładnia 
i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad Programu, w tym treści niniejszego Regulaminu w trakcie 
trwania Programu, za stosownym powiadomieniem umieszczonym na stronie internetowej 
www.znaszimasz.pl 

3. Program oraz postanowienia Regulaminu są regulowane przez przepisy polskiego prawa.  

4. Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować utratą nagrody. 

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem Programu decyzje rozstrzygającą podejmuje 
Organizator. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Programu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub 
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie ma 
jakiegokolwiek wpływu. 

 

 

 

 

W imieniu Organizatora:  

 

 

 

 


