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Регламент програми "Варто рекомендувати" 

 

§1 Загальні положення 

1. Організатором Програми (далі "Програма") є Kono Sp. z o.o. зі штаб-квартирою за 
адресою вул. Шафарня 11/F8, 80-755 Гданськ, внесена до Реєстру підприємців 
Національного Судового Реєстру під номером KRS 0000725474 (далі "Організатор" або 
"Kono Sp. z o.o.")  

2. Організатор також є адміністратором персональних даних Учасників Програми у 
розумінні чинного права. 

3. Ця версія Регламенту діє з 1 серпня 2021 року. 

 

§2 Участь у Програмі 

1. Програма адресована лише тимчасовим працівникам, працевлаштованим 
Організатором та виконуючим тимчасову роботу в Польщі, далі іменованих 
"Рекомендатори" або "Учасники". 

2. Участь у Програмі є добровільною та вимагає прийняття Регламенту. 

3. Предметом Програми є рекомендація Організатору осіб, зацікавлених у тимчасовому 
працевлаштуванні та тимчасовій роботі на території Польщі (далі "Кандидати"). 

4. Участь в Програмі (після попереднього затвердження Регламенту) відбувається 
шляхом надання Організатору таких персональних даних Кандидата: ім’я та прізвище, 
номер телефону. Умовою передачі персональних даних Кандидата є згода 
Рекомендатору на її передачу Організатору та подання Рекомендатором заяви "Згода на 
підбір персоналу та маркетинг", яка доступна на веб-адресі www.kono.jobs/варто-

рекомендувати/ 

5. Тільки один Рекомендатор може рекомендувати даного Кандидата. У разі більшої 
кількості рекомендацій вирішальним є порядок їх подання. Рекомендована особа може 
рекомендувати будь-яку кількість кандидатів. 

http://www.kono.jobs/
mailto:biuro@kono.net.pl
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.kono.jobs/варто-рекомендувати/
file:///C:/Users/Admin/Downloads/www.kono.jobs/варто-рекомендувати/


 
 

 

 

 

  
        

 

 

KONO Sp. z o.o. 

Gdańsk 80-755, 

ul. Szafarnia 11/F8, 

NIP: 744-181-15-47 
 

 

Sekretariat 

+48 604 316 316 

 
 

 

www.kono.jobs 

biuro@kono.net.pl 

 

 

 

6. Рекомендація вважається ефективно виконаною, якщо спільно виконуються такі 
умови: 

− рекомендований Кандидат раніше не працював у Kono Sp. z o.o. (незалежно від форми 
працевлаштування), 

− рекомендований Кандидат буде працевлаштований у Kono Sp. z o.o. як тимчасовий 
працівник, а потім почне виконувати тимчасову роботу в Польщі та працюватиме 
тимчасовим працівником в Kono Sp. z o.o. у Польщі безперервно щонайменше 30 днів 
(один місяць), 

− рекомендований Кандидат підтвердить, що він був рекомендований даним 
Рекомендатором, 

− в день спільного виконання вищезазначених умов Рекомендатор буде 
працевлаштований у Kono Sp. z o.o. 

7. За умови, що зазначені в пункті 6 умови будуть виконані, Рекомендатор отримує 
одноразову виплату за рекомендацію в розмірі 200,00 злотих нетто, що сплачується 
шляхом банківського переказу на рахунок, зазначений Рекомендатором. Виплата буде 
здійснена до 10 числа місяця, наступного за місяцем, в якому виконані будуть спільно 
умови з пункту 6. Виплата винагороди не може бути передана третій стороні. 

 

§3 Особисті дані 

Приймаючи Регламент, Учасник погоджується на обробку Kono Sp. z o.o. персональних 
даних, наданих ним для участі у Програмі. 

 

§4 Кінцеві положення 

1. У питаннях, що не охоплюються Регламентом, застосовуються відповідні положення 
польського законодавства. 

2. Організатор може змінити положення Регламенту в будь-який час. Зміни до 
Регламенту вважаються внесеними, як тільки вони стануть доступними для Учасників у 
порядку, визначеному Організатором. 
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3. Положення, разом із будь-якими змінами, доступні Учасникам в штаб-квартирі 
Організатора та на веб-сайті www.kono.jobs/варто-рекомендувати/ 

4. Організатор не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Учасників. 

5. Додаткову інформацію про Програму можна знайти на нашому веб-сайті: 
www.kono.jobs/варто-рекомендувати/ 

6. Організатор має право припинити Програму в будь-який час. 
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