
Regulamin Zgłaszania Poleceń

1. Definicje pojęć:

„Organizator” Acaisoft Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy ul.
Świętego Rocha 10/2, (15-879 Białystok) zarejestrowaną w
Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000646025, posiadającą numer NIP 9512422298 oraz
REGON 365827060,

„Program” zorganizowany przez Organizatora proces przyjmowania
poleceń osób, mogących wyrażać zainteresowanie
zatrudnieniem u Organizatora na podstawie umowy o
pracę na stanowisku programisty lub świadczeniem usług
programistycznych w oparciu o umowę cywilnoprawą,

„Regulamin” niniejszy regulamin, określający warunki prowadzenia
Programu i uczestnictwa w Programie,

„Strona Programu” strona Programu prowadzona przez Organizatora pod
adresem www.acaisoft.com/referrals

„Polecenie” proces rejestracji uczestnictwa w Programie dokonane za
pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie
Programu,

„Uczestnik” osoba, która w ramach Programu dokona poprawnego
Polecenia, spełniająca następujące warunki:

a. jest osobą fizyczną mającą miejsce
zamieszkania w Polsce,

http://www.acaisoft.com/referrals


b. ukończyła 18 lat w dniu dokonania Zgłoszenia,

c. posiada pełną zdolność do czynności
cywilnoprawnych.

„Link” wygenerowany przez Uczestnika w wyniku poprawnego
Polecenia link do aplikacji rekrutacyjnej,

„Kandydat” osoba, która za pomocą Linku dokonuje zgłoszenia
aplikacyjnego w związku z jej zainteresowaniem
zatrudnieniem u Organizatora na podstawie umowy o
pracę na stanowisku programisty lub świadczenia usług
programistycznych w oparciu o umowę cywilnoprawą,

„Zatrudnienie” zawarcie przez Kandydata z Organizatorem umowy o pracę
na stanowisku programisty lub umowy cywilnoprawnej o
świadczenie usług programistycznych w terminie 3
miesięcy od Polecenia i prawidłowe wykonywanie umowy
łączącej Kandydata z Organizatorem przez co najmniej 3
miesiące.

2. Program nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o
grach hazardowych (tj. z dnia 17 marca 2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 471).

3. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy działu HR Organizatora oraz osoby
już współpracujące z Organizatorem, w szczególności zatrudnione u Organizatora na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

4. Uczestnik przystępujący do Programu na Stronie Programu dokonuje Polecenia i
zobowiązany jest wypełnić poprawnie formularz udostępniony w tym celu, oraz:

a. wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego dane teleadresowe,

b. wskazywać pierwszą literę nazwiska oraz trzy ostatnie cyfry numeru telefonu
Kandydata,

c. zaakceptować Regulamin,

d. złożyć oświadczenia wskazane w Regulaminie, w szczególności
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
w celach uczestnictwa w Programie.

5. Polecenia naruszające z jakichkolwiek przyczyn warunki niniejszego Regulaminu,
niepełne lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą brały udziału w Programie, a
Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu uczestnictwa w



Programie.

6. Uczestnik samodzielnie przekazuje Link wygenerowany w wyniku Polecenia
Kandydatowi.

7. Uczestnik może zgłosić nieograniczoną liczbę Kandydatów.

8. Kandydat poprzez Link może zgłosić swoją kandydaturę do procesu rekrutacji u
Organizatora, podając Organizatorowi swoje dane teleadresowe oraz informacje o
wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, aktualnym stanie zatrudnienia oraz
składając wymagane oświadczenia, w tym na przetwarzanie swoich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

9. Organizator zastrzega prawo do kontaktu jedynie z wybranymi Kandydatami.

10. Wyłączeni z Programu są Kandydaci:

a. których dane są już w bazie Organizatora w związku z ich rekrutacją lub ich
aplikacją,

b. będący Uczestnikami,

c. zatrudnieni u Organizatora lub współpracujący z Organizatorem.

11. O wyłączeniu danego Kandydata Uczestnik zostanie powiadomiony.

12. Uczestnik będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w przypadku
Zatrudnienia Kandydata, który zgłosił się do Organizatora poprzez Link w wyniku
Polecenia tego Uczestnika, oraz łącznego spełnienia wszystkich poniższych
warunków:

a. prawidłowego Polecenia,

b. Uczestnik jako pierwszy Polecił danego Kandydata – decyduje moment
dokonania Polecenia,

c. Kandydat potwierdził otrzymanie Linku od Uczestnika,

d. Uczestnik zawarł umowę z Organizatorem odpowiadającą wzorowi
stanowiącemu załącznik do Regulaminu.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników Programu. Jeśli w
wyniku weryfikacji dokonanej przez Organizatora okaże się, iż dany Uczestnik nie
spełnia warunków do otrzymania wynagrodzenia Organizator wykluczy takiego
Uczestnika z Programu.

14. Uczestnicy Programu, którzy spełnią kryteria Regulaminu, w szczególności warunki

wskazane w pkt. 12 powyżej, uzyskają od Organizatora wynagrodzenie w wysokości:



a. 1 500 zł brutto w przypadku Kandydata z doświadczeniem zawodowym

krótszym niż 1,5 roku na stanowisku, na które Kandydat został Zatrudniony,

b. 5 000 zł brutto w przypadku pozostałych Kandydatów.

15. Uczestnikowi przysługuje jedno wynagrodzenie za Zatrudnienie jednego Kandydata.
W przypadku Zatrudnienia Kandydata, którego dot. Polecenia więcej niż jednego
Uczestnika, prawo do wynagrodzenie będzie przysługiwać wyłącznie temu
Uczestnikowi, którego Link został wykorzystany przez danego Kandydata jako
pierwszy celem zgłoszenia się do procesu rekrutacji u Organizatora.

16. Uczestnik otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy, o której mowa w pkt. 12 lit. d.
Regulaminu, w terminie miesiąca od dnia jej zawarcia, przy czym Organizator
wyznaczy Uczestnikowi termin do zawarcia umowy, a po jego bezskutecznym upływie
Organizator może odmówić jej zawarcia i nie jest obowiązany wypłacić
wynagrodzenia.

17. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z wynagrodzenia Uczestnik nie jest
uprawniony do jakichkolwiek innych świadczeń od Organizatora.

18. Uczestnicy wyrażają zgodę na to, by Organizator pobrał z wynagrodzenia wszelkie
należności publicznoprawne przed jego wypłatą Uczestnikowi, w szczególności
zaliczkę na podatek dochodowy, składki ubezpieczenia społecznego lub
zdrowotnego.

19. Dane osobowe Uczestników oraz Kandydatów w ramach Programu są podawane
dobrowolnie.

20. Administratorem danych jest Acaisoft Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku przy
ul. Świętego Rocha 10/2, 15-879 Białystok zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000646025, posiadającą numer NIP 9512422298 oraz REGON 365827060.

21. 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)

22. Dane osobowe udostępnione przez Uczestników przetwarzane są jedynie na potrzeby
Programu, a w przypadku Kandydatów na potrzeby przeprowadzenia rekrutacji.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia
przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów
teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek



kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w
funkcjonowaniu Strony Programu, Linku. Organizator nie ponosi również
odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na
wypełnienie warunków uczestnictwa w Programie.

24. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników
postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Polecenia będzie
sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich. Organizator zastrzega
sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez
Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów
określonych w zdaniu poprzednim.


