REGULAMIN PŁATNEGO PROGRAMU POLECEŃ RTB HOUSE S.A.

§1
Definicje
1. Ilekroć w niniejszym regulaminie zostają użyte poniższe pojęcia, należy przez nie rozumieć:
Organizator - RTB House S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/101 (00-819), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000462115, NIP: 527-269-40-02, REGON: 146688693, o
kapitale zakładowym w wysokości 1.500.000,00 zł wpłaconym w całości.
Nagroda – wynagrodzenie w formie pieniężnej w wysokości wynikającej z postanowień
niniejszego Regulaminu, przyznawana osobie Polecającej przez Organizatora na zasadach
wynikających z niniejszego Regulaminu.
Polecenie/Rekomendacja – przekazanie kontaktu w postaci numeru telefonu lub adresu
e-mail polecanej osoby oraz CV lub profilu na portalu Linkedin lub Githuba.
Polecający – osoba fizyczna dokonująca Polecenia w ramach Programu Poleceń RTB House
S.A., spełniająca wymogi określone w §2 i 3 niniejszego Regulaminu.
Polecany – osoba, będąca specjalistą z zakresu programowania, rekomendowana
Organizatorowi przez Polecającego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Polecany jest poinformowany o fakcie przekazania jego kandydatury do Organizatora i wyraża
zgodę na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Organizatora.
Program – oznacza Płatny Program Poleceń RTB House S.A.
Regulamin – niniejszy Regulamin Programu. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej:
http://techblog.rtbhouse.com/regulamin-polecen oraz w siedzibie Organizatora.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

§2
Postanowienia Ogólne
1. Regulamin określa zasady Programu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki
Polecających i Polecanych.
2. Program ma charakter otwarty, co oznacza, że Polecającym może zostać każda osoba
fizyczna z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zaś udział w programie jest dobrowolny i
bezpłatny.
3. Program prowadzony jest przez czas nieoznaczony, aż do jego zakończenia przez
Organizatora.
4. Organizator zastrzega prawo do zakończenia Programu w wybranym przez siebie
momencie, bez podania przyczyny o czym poinformuje na stronie internetowej:
http://techblog.rtbhouse.com/regulamin-polecen

5. Zgłoszenia przekazane Organizatorowi przed zakończeniem Programu zostaną rozpatrzone
na zasadach określonych w Regulaminie. W sytuacji przesłania zgłoszenia po dacie
zakończenia Programu, zgłoszenia takie nie będą objęte Programem.
6. Organizator posiada wyłączne uprawnienia do interpretacji Regulaminu.
7. Organizator oświadcza, że Program nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w
ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540 ze
zm.).

§3
Warunki Programu
1. W Programie jako Polecający może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18
lat. W Programie nie mogą brać udziału osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, w szczególności agencje rekrutacyjne. W Programie nie
mogą brać udziału także osoby pracujące lub współpracujące z Organizatorem w zakresie
prowadzenia procesów rekrutacji.

2. Polecający może rekomendować wyłącznie osoby, które zna osobiście i po ich uprzedniej
zgodzie na przekazanie Organizatorowi swoich danych, w tym numeru telefonu, adresu e-mail

oraz CV. Organizator dokona weryfikacji czy osoba Polecana wyraziła zgodę na przekazanie i
przetwarzanie swoich danych osobowych.
3. Polecanym może być osoba, która nie brała wcześniej udziału w procesie rekrutacyjnym
Organizatora, oraz Organizator nie kontaktował się wcześniej z Poleconym z propozycją
wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Wstępna kontrola przesłanej Rekomendacji
dokonywana jest przez odpowiedni dział rekrutacji Organizatora.
4. Polecający przesyła dane Polecanego na adres e-mail Organizatora: it-jobs@rtbhouse.com.
W zgłoszeniu Polecający oprócz CV oraz danych kontaktowych Polecanego powinien
umieścić również swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Dodatkowo Polecający informuje
Organizatora o źródle znajomości z Polecanym.
5. Jeden Polecający może rekomendować dowolną liczbę Polecanych.
6. Jeżeli Polecony zostanie rekomendowany przez różnych Polecających, w razie zatrudnienia
Poleconego, Nagroda przysługuje Polecającemu, który przesłał zgłoszenie jako pierwszy.
7. Polecający będzie uprawniony do wypłaty Nagrody wyłącznie po spełnieniu warunków
określonych w Regulaminie oraz w sytuacji jeżeli Organizator w ciągu 3 miesięcy od daty
przesłania Rekomendacji rozpocznie procedurę rekrutacyjną Polecanego zakończoną w ciągu
6 miesięcy nawiązaniem współpracy z Rekomendowanym.
8. Organizator samodzielnie decyduje w kwestii kontaktu z Poleconym oraz ujęcia go w
procesie rekrutacyjnym.
9. Organizator poinformuje Polecającego o fakcie spełnienie lub niespełnienia warunków
umożliwiających objęcia Poleconego Programem wysyłając wiadomość e-mail na adres
wskazany przez Polecającego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu, w
szczególności czasu jego trwania, wysokości Nagrody, a także sposobu jej wypłacania.
Organizator powiadomi o planowanych zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie
stosownej informacji na stronie internetowej http://techblog.rtbhouse.com/regulamin-polecen z
siedmiodniowym wyprzedzeniem.
§4
Zasady Wypłacania Nagrody
1. Warunkiem wypłaty Nagrody dla Polecającego jest przekazanie danych kontaktowych do
Poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu, pozytywne przejście przez Poleconego
procesu rekrutacyjnego u Organizatora oraz pisemne potwierdzenie Poleconego o fakcie
dokonanej Rekomendacji i znajomości z Polecającym.

2. Polecający uzyskuje uprawnienie do wypłaty Nagrody po upływie pełnych trzech miesięcy
pracy Poleconego u Organizatora.
3. Nagroda wypłacana jest Polecającemu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenia lub
wystawioną przez niego fakturę. Nagroda zostanie wypłacona w całości w ciągu 30 dni od
daty podpisania umowy lub wystawienia i dostarczenia faktury Organizatorowi przez
Polecającego.
4. Kwoty wypłaconej Nagrody uzależnione są od poziomu stanowiska, na które Organizator
zatrudnił, lub w oparciu o które Organizator nawiązał współpracę z Poleconym i wynoszą:
➢ 1 000.00 PLN brutto – przy stanowisku Młodszy Specjalista;
➢ 2 000.00 PLN brutto – przy stanowisku Specjalista;
➢ 5 000.00 PLN brutto – przy stanowisku Starszy Specjalista lub wyższym
Obecne otwarte wakaty znajdują się na:
http://techblog.rtbhouse.com/jobs/
5. Organizatorowi przysługuje prawo do samodzielnej oceny umiejętności, doświadczenia i
zdolności Polecanego oraz do przyporządkowania go do odpowiedniego stanowiska wedle
wyłącznie własnej decyzji.
6. W sytuacji wystawienia przez Polecającego faktury do wartości Nagrody wskazanej w §4 pkt
4 może zostać doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.
7. Polecający zobowiązuje się do przesłania w ciągu 14 dni od przekazania mu informacji o
przyznanej Nagrodzie i jej wysokości, na wskazany przez Organizatora adres e-mail, danych
niezbędnych do przygotowania umowy zlecenia lub zapytania dotyczącego danych
potrzebnych do wystawienia faktury.
8. Nagroda zostanie przekazana wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Polecającego.
§5
Dane Osobowe
1. Wymogiem koniecznym wzięcia udziału w Programie jest wskazanie przez Polecającego
danych osobowych, o których mowa w § 3 pkt. 2 i 4 niniejszego Regulaminu. Przekazanie
danych osobowych, o których mowa w § 3 pkt 2 i 4 niniejszego Regulaminu Organizatorowi
jest całkowicie dobrowolne.
2. Polecający dokonując Rekomendacji wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora
swoich danych osobowych oraz oświadcza, że uzyskał zgodę Polecanego na przekazanie
jego danych osobowych Organizatorowi w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych.
4. Administratorem danych osobowych – w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych
jest Organizator.
5. Dane Osobowe Polecanego zbierane są w celu realizacji Programu oraz prowadzenia
późniejszego postępowania rekrutacyjnego przez Organizatora.
6. W dowolnym momencie zarówno Polecający, jak i Polecony może uzyskać dostęp do
swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub zaprzestania ich przetwarzania
zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Polecającemu i Poleconemu w dowolnym momencie przysługuje prawo do złożenia
sprzeciwu o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 8 Ustawy o ochronie danych osobowych.

§6
Procedura Reklamacyjna
1. Polecającemu przysługuje prawo do zgłaszania nieprawidłowości zaistniałych w związku z
realizacją Programu do Organizatora na adres e-mail: it-jobs@rtbhouse.com.
2. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie Polecającego oraz Poleconego, numer telefonu
oraz adres e-mail osoby zgłaszającej nieprawidłowość oraz szczegółowy opis problemu.
3. Organizator dokonuje weryfikacji zgłoszenia oraz udziela odpowiedzi na nie w ciągu 30 dni
od dnia jego złożenia w drodze wiadomości e-mail na adres wskazany w zgłoszeniu przez
Polecającego lub Poleconego.
§7
Ograniczenie odpowiedzialności i zastrzeżenia Organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
➢ jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania przez Polecającego
lub Poleconego z Programu;
➢ jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z treści zamieszczonych przez
Polecającego lub Poleconego w Rekomendacji;
➢ jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania
Programu, bądź też czasowej jego niedostępności, których Organizator przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub im zapobiec;

➢ za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Polecających dóbr osobistych Polecanych
lub osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań
dokonywanych przez Polecającego lub Polecanego, które nie są zakazane przez Regulamin,
jednak mogą godzić w interesy Organizatora.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczanie materiałów dotyczących
Programu przez Polecających lub Poleconych lub inne osoby, na innych stronach
internetowych lub w innych miejscach. Organizator nie jest zobowiązany do podejmowania
działań w celu usuwania takich materiałów.
§8
Postanowienia Końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
2. Udział w programie jest równoznaczny z przeczytaniem, zrozumieniem i zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego, w szczególności ustawy Kodeks cywilny.
4. Organizator, Polecający i Polecony zobowiązują się dążyć do rozwiązywania w drodze
porozumienia wszelkich sporów powstałych w wyniku współpracy. W przypadku braku
porozumienia wszelkie spory poddane zostaną pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego
sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Organizatora.

