
  

  

  

  
  
  
  
  

              REGULAMIN PROGRAMU „Pakiet Netflix od Randstad - Kornice”    

(dalej jako “Program”)   

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 w Warszawie - 

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 (zwanego 

dalej „Organizatorem”).   

2) Fundatorem nagród w Programie jest Organizator.   

3) Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

4) Zasady Programu zawarte są w niniejszym regulaminie (“Regulamin”). Regulamin dostępny jest w siedzibie 

Organizatora oraz lokalnym biurze Organizatora w Kornicach u klienta, tj. Eko okna S.A. z siedzibą w Kornicach 

(„Klient”) oraz na stronie internetowej Organizatora https://www.randstad.pl/lp/pk/regulaminnetflix.pdf ) 

5) Przystąpienie do Programu oznacza, iż Uczestnik zapoznał się i wyraża dobrowolnie zgodę na warunki 

uczestnictwa w Programie.  

II. Czas trwania Programu   

Program rozpoczyna się w dniu 01.01.2021r. i trwa do 28.02.2021r. albo do wyczerpania puli nagród w 

niniejszym Programie, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej.  

III. Uczestnicy  

Program skierowany jest do osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy ukończyli 18 rok życia 

oraz chcą podjąć pracę w trybie zmianowym jako pracownik tymczasowy u Organizatora i być skierowanym do pracy 

do Klienta w Kornicach.  Uczestnikami Programu nie mogą być osoby które były wcześniej zatrudnione bezpośrednio 

u Klienta, ani też przez agencję pracy tymczasowej w ramach wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem 

Klienta.  

IV. Warunki uczestnictwa w Programie   

1) Aby wziąć udział w Programie należy:  

a) wysłać swoją aplikację do Organizatora poprzez jeden z dostępnych kanałów komunikacji (formularz 

aplikacyjny w systemie Traffit, lokalnym biurze Organizatora u Klienta);  

b) wziąć udział w spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się w dniu wskazanym przez Organizatora. O 

terminie takiego spotkania Organizator poinformuje uczestnika na dane wskazane przez uczestnika w 

formularzu aplikacyjnym;  

c) przejść proces rekrutacyjny oraz zostać zatrudnionym przez Organizatora jako pracownik tymczasowy i zostać 

skierowanym do pracy u Klienta w Kornicach.  

  

  



  

  

  

V. Nagrody w Programie   

1) 50 pierwszych uczestników, którzy spełnią warunki 

o, których mowa w pkt IV niniejszego Regulaminu otrzyma kartę przedpłaconą do platformy Netflix© o wartości 40 

PLN. Organizator dysponuje pulą 50 szt. takich kart.  

2) Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi osobiście do 7 dni od momentu spełnienia warunków, o których mowa w 

pkt IV powyżej.  

3) Jeśli dwóch lub więcej uczestników będzie znajdowało się na tej samej pozycji na liście laureatów wtedy o 

otrzymaniu nagrody będzie decydowała data i godzina przeslania formularza aplikacyjnego do Organizatora, o 

którym mowa w pkt IV 1) a.  

4) Nagroda zostanie przekazana pod warunkiem podpisania przez laureata oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, 

że dochód w postaci wartości nagrody zostanie doliczony do przychodu oraz do podstawy chorobowej i urlopowej. 

Jeżeli laureat w chwili otrzymania nagrody będzie pracownikiem Organizatora, wartość nagrody zostanie doliczona 

do jego przychodu. Jeżeli zaś osoba nagrodzona w chwili otrzymania nagrody nie będzie pracownikiem 

Organizatora,  

Organizator wystawi deklarację PIT-11, w której wykaże wartość otrzymanej przez osobę nagrodzoną nagrody jako 

"inne źródła przychodów", a osoba nagrodzona rozliczy podatek od wartości otrzymanej nagrody w swoim rocznym 

zeznaniu podatkowym.  

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie 

Uczestnika.  

6) Nagród nie można się zrzec na rzecz osób trzecich ani wymienić ich na inne nagrody, w tym nagrodę pieniężną.  

7) Nagroda zostanie przyznana po przepracowaniu przez pracownika 4 tygodni od daty podpisania pierwszej umowy o 

pracę z Randstad Polska na rzecz klienta Eko okna S.A. bez jakiejkolwiek nieobecności nieusprawiedliwionej lub  

usprawiedliwionej nieobecności z powodu choroby.  

VI. Dane Osobowe  

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w niniejszym Programie jest Organizator.  

2) Kontakt z administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: dpo@randstad.pl lub pisemnie na adres: Randstad 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134.  

3) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez email: 

dpo@randstad.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.  

4) Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:  

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Programu, przyznania nagród - podstawą przetwarzania prawnie 

uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („RODO”);  

b) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez 

Organizatora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO).   

5) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora związane z 

wykonywaniem umowy takie jak usługi księgowe i podatkowe, dostawcy systemów informatycznych i usług IT, 

podmioty świadczące usługi prawne.  

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań związanych z Programem. Okres 

przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli 



  

  

przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia 

ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Organizatora. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa.  

7) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu względem przetwarzania danych.  

8) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych względem przetwarzania danych w celu określonym w pkt 4 a), gdy 

uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.  

9) Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania 

danych w celu określonym w pkt 4 b) z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, 

Organizator prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.   

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia 

Programu.  

VII. Postępowanie Reklamacyjne   

1) Reklamacje związane z Programem mogą być zgłaszane w formie pisemnej lub mailowej na adres: bądź na adres: 

patrycja.kurek@randstad.pl Organizatora, w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia trwania Programu. 

Reklamacje po tym terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, 

numer telefonu albo adres e-mail, przedmiot reklamacji z uzasadnieniem przyczyn jej wniesienia.  

2) Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora. O wyniku postępowania reklamacyjnego zgłaszający 

nieprawidłowości zostanie powiadomiony listem wysłanym na adres wskazany w piśmie zawierającym zgłoszenie 

reklamacji, a w przypadku skierowania reklamacji w formie mailowej – odpowiednio zostanie powiadomiony 

mailowo.   

3) Od ostatecznej decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym 

sądem powszechnym.  

  

VIII. Postanowienia Końcowe  

1) Program oraz postanowienia Regulaminu są regulowane przez przepisy polskiego prawa.   

2) Naruszenie postanowień Regulaminu może skutkować utratą prawa do nagrody.  

3) 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.  
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