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Положення про програму «Варто Рекомендувати» 

 

§1 Загальні положення 

 

1. Організатором Програми (далі «Програма») є PERSONEL Sp. z o.o., вул. Двірцева 3, 14 
-200 Ілава, NIP: 7441835897, KRS 0000870367 REGON 387566003 внесене до реєстру 
підприємців Національного судового реєстру під номером  KRS 0000870367 (далі 
«Організатор» або «Personel Sp. z o.o.») 
2. Організатор також є адміністратором персональних даних Учасників Програми з 
точки зору чинного законодавства. 
3. Ця редакція Положення набирає чинності з 01 серпня 2021 р. 
 

§2 Участь у Програмі 
 

1. Програма скерована  виключно до  тимчасових працівників, які  працевлаштовані  
Організатором та виконують тимчасову роботу на території Польщі, далі 
"Рекомендувачі" або "Учасники". 

2. Участь у Програмі є добровільною та вимагає прийняття цього Положення. 

3. Предметом Програми є  рекомендування Організаторові осіб,  зацікавлених  

тимчасовим працевлаштуванням та виконанням тимчасової роботи на території Польщі 
(далі „Кандидати”). 
4. Приєднання до Програми (після попереднього прийняття Положення) відбувається 
шляхом надання Організаторові наступних  персональних даних Кандидата: ім’я та 
прізвище, номер телефону. Умовою надання персональних даних Кандидата є 

отримання Рекомендувачем згоди на їх надання Організаторові та надання 

Рекомендувачем  „Рекрутингової та маркетингової згоди”, доступної за інтернет-

адресою www.kono.jobs 

5. Одного і того ж Кандидата може порекомендувати тільки один Рекомендувач. У 
випадку більшої кількості рекомендацій вирішальним є порядок їх надання. 

Рекомендувач може порекомендувати будь-яку кількість Кандидатів. 

6. Рекомендування вважається успішно виконаним, якщо було дотримано всіх 
наступних умов: 

− рекомендований Кандидат раніше не працював у Personel Sp. z o.o.  

(незалежно від форми працевлаштування), 

− рекомендований Кандидат  буде працевлаштований у  Personel Sp. z o.o.  як 
тимчасовий працівник, а потім почне виконувати тимчасову роботу на території Польщі 
та пропрацює як тимчасовий працівник Personel Sp. z o.o. на території Польщі 
безперервно протягом  щонайменше 30 днів (один місяць), 
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− рекомендований Кандидат підтвердить, що його порекомендував даний 

Рекомендувач, 

− в дату виконання всіх вищевказаних умов Рекомендувач буде працевлаштований в 

Personel Sp. z o.o. 

7. За умови дотримання всіх вимог, зазначених в розділі 6 вище, Рекомендувач отримає 
одноразову винагороду за рекомендацію нашої компанії: 
-За жінку в суму 200,00 злотих нетто 

- За чоловіка у суму 500,00 злотих нетто 

- За сімейну пару 800,00 злотих нетто. 
 

Сплачується  переказом на банківський рахунок, вказаний Рекомендувачем. Оплата 
буде здійснена до 10 числа в місяці, наступившого після місяця, в якому настали 
виконані всі умови, описані в пп 6. Вимога про виплату винагороди не може бути 
передана третій особі. 
 

§3 Персональні дані 
 

Приймаючи Положення, Учасник погоджується на обробку фірмою Personel Sp. z o.o. 

поданих ним персональних даних з метою участі в Програмі. 
 

§4 Прикінцеві положення 

 

1. До питань, не врегульованих Положенням, застосовуються відповідні норми 
польського законодавства. 

2. Організатор може в будь-який час змінити пункти Положення.  Зміни до Положення  

вважаються внесеними з моменту надання до них доступу Учасникам у встановленому 
Організатором порядку. 

3. Положення разом із будь-якими внесеними змінами є доступним для Учасників в 
головному офісі Організатора та на веб-сайті www.kono.jobs 

4. Організатор не несе відповідальності за дії чи бездіяльність Учасників. 
5. Додаткову інформацію про Програму можна знайти на нашому веб-сайті за адресою: 
www.kono.jobs  

6. Організатор має право припинити дію Програми в будь-який час. 
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