
   
Regulamin 

Przed przystąpieniem do Programu Finitec Hire, przeczytaj poniższy regulamin: 

 

Wierzymy w relacje i w to, że polecenia to dla kandydatów wciąż najskuteczniejsza metoda 

znajdowania sprawdzonego miejsca pracy, a dla pracodawców – sprawdzonych kandydatów.  

W ramach programu Finitec Hire będziecie mogli pomóc poszukującym pracę znajomym oraz sobie, 

ponieważ skuteczne polecenie wiąże się z otrzymaniem bonusu finansowego. 

 

 

Organizator.  

1.1. Organizatorem Programu Finitec Hire jest Finitec Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie al. Jana 

Pawła II 22 00-133 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy 

pod numerem KRS 0000429181 o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, NIP: 951-

219-77-37("Organizator"). 

1.2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie 

("Regulamin"). Przesłanie wiadomości na adres talent@finitec.pl o tytule: „program poleceń 

Finitec Hire” wiąże się z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

 

2. Kto może polecać - Warunki uczestnictwa 

2.1. Uczestnikiem programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Osoba może 

wziąć udział w programie wielokrotnie.  

2.2. W programie nie mogą brać udziału podmioty (osoby fizyczne, osoby prawne jak również 

jednostki organizacyjne pozbawione osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje 

zdolność prawną) profesjonalnie przeprowadzające procesy rekrutacyjne (np. agencje 

rekrutacyjne). 

2.3. Osoba polecana/Kandydat musi spełniać wymagania określone w opisach stanowisk 

dostępnych na stronie, jej dane nie mogą być już znane firmie Finitec Sp. z o.o (a tym samym 

jej CV nie może być już zarejestrowane w bazie firmy) oraz musi być świadoma polecenia. W 

przypadku, gdy osoba polecana nie wie o poleceniu lub jej dane są w bazie, osoba 

polecająca nie otrzymuje prawa do bonusu finansowego. 

 

3. Jak otrzymać bonus -Warunki płatności 



   
3.1. Wysokości bonusów - Wysokość nagrody określona jest indywidualnie w zależności od 

stanowiska oraz projektu i ogłaszana wraz z rozpoczęciem projektu. 

Wysokość nagrody jaką możesz otrzymać zależy od stanowiska, jednak jest nie mniejsza niż: 

✓ staż – 500 zł netto w ramach umowy zlecenie 

✓ Junior – 1000 zł netto w ramach umowy zlecenie 

✓ Regular – 3000 zł netto w ramach umowy zlecenie 

✓ Senior – 5000 zł netto w ramach umowy zlecenie 

✓ Lead/Architect – 7000 zł netto w ramach umowy zlecenie  

Wysokość nagrody za polecenie kandydata zależy od poziomu stanowiska, na które dany kandydat 

został zakwalifikowany przez Finitec Sp. z o.o. podczas procesu rekrutacyjnego: 

✓ staż – posiada do roku doświadczenia zawodowego na stanowisku na jakie został 

zakwalifikowany  

✓ Junior – posiada minimum 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku na jakie 

został zakwalifikowany 

✓ Regular – posiada minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku na jakie 

został zakwalifikowany 

✓ Senior – posiada minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku na jakie został 

zakwalifikowany 

✓ Lead/Architect – posiada minimum 7 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku na jakie 

został zakwalifikowany 

3.2. Zasady wypłacania bonusów 

3.2.1. Wszystkie bonusy wypłacane są po 90 dniach od nawiązania współpracy /podpisaniu 

przez poleconą osobę kontraktu. Mogą być rozliczone zarówno za pomocą wystawionej 

faktury w przypadku osób posiadających działalność gospodarczą jak i za pomocą 

umowy o dzieło. 

3.2.2. Warunkiem wypłacenia nagrody jest spełnienie następujących warunków: 

3.2.2.1. Polecony kandydat nawiąże współpracę z Finitec Sp. z o.o. przez okres nie 

krótszy niż 90 dni 

3.2.2.2. Polecony kandydat oświadczy, że został polecony przez osobę polecającą i 

złoży pisemne oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych osobowych 

przez Finitec Sp. z o.o. 

3.2.2.3. Kandydat po minimum 90 dniach współpracy z Finitec Sp. z o.o. otrzyma 

minimum dobre opinie w procesie feedbacku odbywającym się w Finitec Sp. z o.o. 



   
3.2.3. Bonus będzie uwzględniony w najbliższym okresie rozliczeniowym następującym po 90 

dniach od dnia nawiązania współpracy z osobą polecaną. 

3.2.4. Osoba polecająca, która nie wystawia faktury zobowiązana jest w ciągu 7 dni od 

otrzymania informacji o przyznaniu bonusa, przesłać informacje niezbędne do 

przygotowania umowy. 

3.2.5. Informacje dotyczące umowy lub faktury zostaną przekazane wraz z decyzją o 

przyznaniu nagrody. 

3.3. Odpowiedzialność z tytułu podatków  

Nagroda z tytułu uczestnictwa w programie Finitec Hire podlega opodatkowaniu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 W celu spełnienia przez Finitec Sp. z o.o. wymogów o charakterze podatkowym osoba 

polecająca złoży oświadczenie dla celów podatkowych i przekaże je Finitec Sp. z o.o. 

Oświadczenie to zostanie złożone najpóźniej z dniem wypełnienia dokumentów, o których 

mowa w pkt. 3.3.4 niniejszego regulaminu. 

 

4. Jak polecić Kandydata – warunki rekomendacji 

 

Krok 1 

✓ Przekazujesz zainteresowanym osobom link do oferty (konkretny link Network 2022) z prośbą, 

aby w formularzu rejestracyjnym wpisali Wasz adres mailowy. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że 

dana osoba wie o rekrutacji od Ciebie. 

 

Krok2 

✓ Wysyłasz maila na adres talent@finitec.pl z adresu wpisanego przez znajomego o tytule: 

„Program poleceń Finitec Hire”. 

Wiadomość mailowa musi zawierać: 

✓ nazwę stanowiska, na które polecasz dana osobę 

✓ Twoje dane kontaktowe jako osoby Polecającej (imię, nazwisko, aktualne dane kontaktowe,  

✓ Zgodę na przetwarzanie danych osobowych: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

programu poleceń prowadzonego przez Finitec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 

4.05.2016). Mam świadomość przysługujących mi praw w tym. m.in.: prawa dostępu do treści 

moich danych ich poprawiania, modyfikowania oraz usunięcia i zapomnienia. Podanie danych jest 

dobrowolne.” 

✓ oświadczenie: 

„Akceptuję regulamin programu Finitec Hire.” 

 

Krok 3 

✓ Czekasz na kontakt od nas i bonus…;) 

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego (otrzymanie oferty) przez osobę poleconą, w 

odpowiedzi na Twojego maila prześlemy Ci do wypełnienia i podpisania zgody RODO oraz 

oświadczenie do celów podatkowych. Po otrzymaniu od Ciebie w/w dokumentów przygotujemy i 

wyślemy do Ciebie umowę zlecenie. W przypadku nawiązania współpracy z poleconą osobą 

Finitec Sp. z o.o. skontaktuje się z Tobą poprzez adres mailowy wpisany przez osobę poleconą i 

wypłaci Ci bonus. Podpisane dokumenty (umowę zlecenie, zgody RODO oraz oświadczenie do 

celów podatkowych) wyślij do nas: 

 w oryginale na adres: Finitec Sp. z o.o, al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

 skanem na adres: talent@finitec.pl 

Otrzymanie papierowych wersji dokumentów przez Finitec Sp. z o.o., min. dobrej informacji 

zwrotnej i współpraca osoby poleconej z Finitec Sp z o.o. przez minimum 90 dni i jest warunkiem 

koniecznym do wypłacenia bonusu. 

  

5. Informacje dodatkowe 

5.1. W przypadku, gdy więcej niż jedna osoba poleci tego samego kandydata, liczy się data i czas 

przesłaniana takiego polecenia. W przypadku nawiązania współpracy z polecana osobą 

bonus zostanie wypłacony osobie, która jako pierwsza zarekomendowała tego kandydata. 

5.2. Osoba polecana nie zostanie zakwalifikowana do programu Finitec Hire, a osobie polecającej 

nie będzie przysługiwał bonus jeśli: 

✓ osoba polecana sama zgłosiła się do Finitec Sp. z o.o. w celu nawiązania współpracy – w 

ciągu 6 miesięcy od dokonania polecenia przez osobę polecającą, 

✓ osoba polecana nie wiedziała o poleceniu jej w ramach programu Finitec Hire, 

✓osoba polecane jest lub brała udział w ciągu 6 miesięcy w procesach rekrutacyjnych 

prowadzonych przez Finitec Sp. z o.o., 



   
✓ osoba polecająca nie prześle maila z informacjami z pkt 4. lub nie odpowie w ciągu 14 dni 

na maila wysłanego przez Finitec Sp. z o.o. informującego o decyzji przyznania nagrody. 

5.3. Polecenie jest ważne przez 3 miesiące od momentu otrzymania przez Finitec Sp. z o.o. 

informacji o poleceniu. 

5.4. Program trwa od marca 2022 do odwołania. Organizator może w każdej chwili podjąć 

decyzję o zakończeniu programu. 

5.5. Dane osobowe osób polecających oraz polecanych osób w ramach Finitec Hire są podawane 

przez osoby polecające i polecanych kandydatów dobrowolnie.  

Administratorem danych jest Finitec Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 22. 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji i mogą być udostępniane do innym podmiotów. 

Osoby polecające i polecane mają prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, 

modyfikowania oraz usunięcia i zapomnienia. Podanie danych jest dobrowolne. 

Podane dane osobowe osób polecających oraz polecanych będą przetwarzane przez Spółkę 

Finitec w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku 

zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym 

przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do 

korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie 

wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku 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). 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora 

danych, jak również dostawcom usług, zapewniającym Spółce funkcjonowanie rozwiązań 

technicznych i organizacyjnych, partnerom Spółki, Klientom oraz podmiotom udzielającym 

wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. 

Dane osobowe osób polecających oraz polecanych będą przetwarzane przez czas trwania 

obecnego procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, dane osobowe 

będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu cofnięcia zgody. W 

przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na 

przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby 

przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie 

archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia 

roszczeń, który wynosi maksymalnie 10 lat. 



   
Osoby polecające i polecane mają prawo żądania dostępu do dotyczących ich danych 

osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

Mogą cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez nich 

zgody przed jej cofnięciem. 

Osobom polecającym i polecanym przysługuje ponadto prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego. Podanie przez osoby polecające i polecane danych osobowych jest 

dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem 

kandydatury w procedurze rekrutacyjnej. Informujemy, że decyzje dotyczące procesu 

rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

6. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem lub kwestii spornych, prawo 

decyzji i rozstrzygania ma organizator programu. 


