
 
REGULAMIN PROGRAMU „PREMIE ZA POLECENIA” 

§1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Organizatorem Programu („Program”) jest Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ul. 
Puszkarskiej 7f, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587278 („Organizator” 
lub „Aterima").  

2. Organizator jest również administratorem danych osobowych Uczestników Programu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych.  
 

§2 
Udział w Programie 

1. Program skierowany jest wyłącznie do pracowników tymczasowych zatrudnionych przez Organizatora i wykonujących pracę 
tymczasową na terytorium Francji, zwanych dalej „Polecającymi” lub „Uczestnikami”.  

2. Udział w Programie jest dobrowolny i wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.  

3. Przedmiotem Programu jest polecenie Organizatorowi osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia tymczasowego i 
wykonywaniem pracy tymczasowej na terytorium Francji („Kandydaci”).  

4. Przystąpienie do Programu (po uprzedniej akceptacji Regulaminu) następuje poprzez przekazanie Organizatorowi następujących 
danych osobowych Kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu. Warunkiem przekazania danych osobowych Kandydata jest 
uzyskanie przez Polecającego zgody na ich przekazanie Organizatorowi oraz złożenie przez Polecającego oświadczenia „Zgoda 
rekrutacyjna i marketingowa” dostępnego pod adresem internetowym www.aterima.pl/polecenia.  

5. Danego Kandydata może polecić tylko jeden Polecający. W przypadku większej liczy poleceń decyduje kolejność zgłoszenia. 
Polecający może zgłosić dowolną liczbę Kandydatów.  

6. Polecenie uznaje się za skutecznie dokonane w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:  

- Polecony Kandydat nie był uprzednio zatrudniony przez ATERIMA (niezależnie od formy zatrudnienia),  

- Polecony Kandydat zostanie zatrudniony przez ATERIMA jako pracownik tymczasowy, a następnie rozpocznie wykonywanie na 
terenie Francji pracy tymczasowej i przepracuje jako pracownik tymczasowy ATERIMA na terenie Francji nieprzerwanie co najmniej 
30 dni,  

- Polecony Kandydat potwierdzi, że został polecony przez danego Polecającego.  

7. Pod warunkiem łącznego spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 powyżej Polecający otrzyma jednorazowe wynagrodzenie 
za polecenie w kwocie 300,00 złotych netto, płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Polecającego. Płatność 
zostanie dokonana w terminie 14 dni po upływie trzydziestego dnia świadczenia na terenie Francji pracy tymczasowej przez 
Kandydata, zgodnie z ust. 6. Roszczenie o wypłatę wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji na rzecz osoby trzeciej.  
 

§4 
Dane osobowe 

Udział w Programie jest równoznaczny ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie 
udostępnionych przeze mnie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych przez 
Administratora danych osobowych Grupa ATERIMA Sp. z o.o. Sp.k na potrzeby mojego udziału w Programie „Premie za Polecenia”. 
Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Programem.  
 

§5 
Regulamin 

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.  

2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Programie jest 
prawo polskie.  

3. Organizator może w każdym czasie zmienić treść Regulaminu.  

4. Zmiany Regulaminu uważa się za dokonane z chwilą ich udostępnienia Uczestnikom w sposób przyjęty u Organizatora.  
5. Regulamin wraz z ewentualnymi zmianami jest dostępny do wglądu dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz na stronie 
internetowej www.aterima.pl/polecenia.  
 

§6 
Postanowienia końcowe 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Uczestników.  



2. Dodatkowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.aterima.pl/polecenia.  

3. Organizator uprawniony jest do zakończenia Programu w każdym czasie, bez konieczności wskazywania przyczyny  

 


