Regulamin Programu „TALENTY”
Regulamin określa warunki uczestnictwa w Programie „Talenty” organizowanego przez ALTEN
Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221,
NIP: 5213545223, REGON: 14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł.
§1. DEFINICJE
Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte poniższe pojęcia pisane wielką literą rozumie się przez nie:
1. Administrator - oznacza ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem

2.

3.

4.

5.
6.
7.

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON:
14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł, która samodzielnie lub
wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele
i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa
członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może
zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego
wyznaczania;
Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do
zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio
zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Formularz polecenia – znajdujący się na stronie http://www.altenpolska.pl/talenty
formularz polecenia pracownika w ramach programu „Talenty”;
Nagroda – nagroda pieniężna wypłacana Osobie polecającej za Polecenie Osoby
poleconej, która została zatrudniona u Pracodawcy i wykonuje dla niego pracę przez okres
minimum trzech miesięcy. Wysokość nagrody jest zależna od stanowiska na jakie Osoba
polecona została zatrudniona i zostanie określona na stronie Organizatora
http://www.altenpolska.pl/talenty.
Oferta pracy – zamieszczona przez Pracodawcę na Stronie oferta pracy. Każda Oferta
pracy zamieszczona przez Pracodawcę na Stronie bierze udział w programie „Talenty”;
Osoba polecająca – osoba fizyczna, która w ramach programu „Talenty” informuje Osobę
polecaną o Ofercie pracy oraz zgłasza ją poprzez Formularz polecenia;
Osoba polecana – osoba fizyczna będąca potencjalnym kandydatem na stanowisko
zawarte w Ofercie pracy, która została poinformowana i zgłoszona poprzez Formularz
polecenia przez Osobę polecającą, nie będąca zatrudniona u Pracodawcy, ani też nie
wykonująca dla niego żadnej pracy w ramach umów cywilnoprawnych bądź umowy
o współpracy, w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień Polecenia;

8. Organizator Programu – ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem

ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, NIP: 5213545223, REGON:
14207485300000 o kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł;
9. Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;
10. Polecenie – poinformowanie Osoby polecanej o Ofercie pracy oraz jej zgłoszenie poprzez
Formularz polecenia;
11. Pracodawca – osoba pracodawcy jest tożsama z Organizatorem Programu;
12. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji
wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,
porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,
przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie;
13. Program „Talenty” – program prowadzony przez Organizatora Programu, mający
na celu rekrutację oraz docelowo zatrudnienie u Pracodawcy osób wyłonionych
w programie;
14. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu „Talenty”;
15. Strona – strona http://www.altenpolska.pl prowadzona przez Organizatora Programu
stanowiąca źródło informacji oraz komunikacji z uczestnikami programu „Talenty”;
16. RODO – ogólne rozporządzeni o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz.U.UE.L.2016.119.1),
17. Zatrudnienie – zatrudnienie osoby Polecanej u Pracodawcy na postawie umowy o pracę,
umowy cywilnoprawnej bądź umowy o współpracy.
§2. WARUNKI PROGRAMU
1. Program „Talenty” będzie realizowany za pośrednictwem Formularza polecenia
2.

3.
4.

5.

znajdującego się na Stronie Organizatora.
Organizator Programu oświadcza, że Program „Talenty” nie stanowi gry losowej, zakładu
wzajemnego, gry, której wynik zależy od przypadku oraz nie wypełnia cech innych form
przewidzianych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09,
poz. 1540 ze zm.).
Program „Talenty” obowiązuje od dnia umieszczenia niniejszego Regulaminu na Stronie,
bezterminowo do odwołania.
W Programie „Talenty” mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne pełnoletnie,
z wyłączeniem pracowników Organizatora jak również ich najbliższych członków rodziny
(wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie).
Program „Talenty” ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

6. Osoba Polecająca poprzez dokonanie Polecenia uzyskuje prawo do wzięcia udziału

w Programie „Talenty”.
7. Warunkiem dokonania Polecenia jest:
a) zaakceptowanie Regulaminu;
b) wskazanie Osoby polecanej wraz z podaniem jej danych osobowych wymaganych
w Formularzu polecenia;
c) wskazanie własnych (Osoby polecającej) danych osobowych wymaganych
w Formularzu polecenia;
d) złożenie poniżej zaprezentowanego oświadczenia wymaganego prawem
obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 „Oświadczam, że pozyskałam/em zgodę na udostępnienie danych osobowych Osoby polecanej
oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora Programu „Talenty”, tj.
ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
w zakresie danych zawartych w Formularzu polecenia w celu przedstawienia Osobie polecanej
przez Organizatora Oferty pracy odnośnie której dokonałam/em Polecenia”
8. Osoba Polecająca nie może dokonać Polecenia samej siebie.
9. Organizator świadczy na rzecz Osób polecających bezpłatnie usługę elektroniczną
Formularz polecenia.
10. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Formularz polecenia zostaje zawarta pomiędzy
Organizatorem, a Osobą polecającą z chwilą przystąpienia do korzystania z niej przez
Osobę polecającą i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia korzystania z powołanej usługi.
11. Osobie polecającej zabrania się dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
12. Do korzystania ze Strony, niezbędne jest posiadanie przez Osobę Polecającą:
a) urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego wyposażonego
w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) lub innego
urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon
komórkowy, smartfon, tablet itp.,)
b) przeglądarki internetowa: internetowej: Explorer 11 lub nowszy, Mozilla Firefox
55 lub nowszy, Google Chrome 56 lub nowszy, (wymogiem koniecznym
konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików
„Cookies” oraz konieczność włączonej obsługi JavaScript w przeglądarce
internetowej ;
c) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
d) dostępu do Internetu.

§3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Organizator Programu „Talenty”, tj.
ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Pańska 73, 00834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

2.
3.

4.

5.
6.
7.

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem KRS: 0000340221,
Inspektorem Ochrony Danych jest Ewelina Więcław dostępny pod adresem e-mail
ALTEN_PL_RODO@alten.com.
Pani/Pana dane będą przetwarzanie w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
b) realizacji obowiązków podatkowych – w przypadku wypłaty nagrody (art. 6 ust.
1 lit c RODO)
c) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane
w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca) oraz
ewentualnie właściwe organy na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu terminów przedawnienia
roszczeń oraz terminów związanych ze spełnieniem obowiązków podatkowych.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora,
przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
a) ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana
przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw.
prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne
Administrator może naliczyć opłatę;
b)jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny
sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
c) w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie
swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne
Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie
Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa
przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby
niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku
prawnego Administratora;
d) w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez
Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu
wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść
swoje dane do innego administratora;
e) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia
działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego
przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W
przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W
konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w
opisanym wyżej celu;
f) aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością
Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym

momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to
miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem
zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody
Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była
wyrażona;
g )jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już
określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania,
może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np.
sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie
dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
h) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia i wykonania
umowy – udziału w Programie :Talenty”.

§4 WARUNKI WYPŁATY NAGRODY
1. Nagroda pieniężna wypłacana Osobie polecającej za Polecenie Osoby poleconej

finansowana jest ze środków własnych Organizatora Programu „Talenty”.
2. Warunkiem wypłaty Nagrody jest łączne spełnienie:
a) przez Osobę polecającą warunków uczestnictwa w Programie „Talenty” zawartych w §2
ust. ust. 4 oraz 7;
b) złożenie przez Osobę polecaną aplikacji pracowniczej poprzez Formularz polecenia
Organizatora Programu lub email kontaktowy Organizatora Programu w zakresie
Oferty pracy wskazanej przez Osobę polecającą w terminie 7 dni od momentu
Polecenia;
c) złożenia przez Osobę polecaną wraz z aplikacją pracowniczą oświadczenia
o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w
aplikacji pracowniczej przez Administratora, tj. ALTEN Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
pod adresem ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000340221, (dalej „Alten”) celem weryfikacji mojej
kandydatury w ramach rekrutacji, której dotyczy Oferta pracy. Zostałam/em poinformowana/ny,
że Administratorem podanych przeze mnie w aplikacji pracowniczej danych osobowych jest Alten sp.
z o.o., który będzie je przetwarzać dla celu niniejszej rekrutacji
Zostałem/am pouczony o:
- prawie dostępu do udostępnionych danych, w tym uzyskania kopii danych,
- prawie żądania sprostowania danych,
- prawie do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

- prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
- prawie do ograniczenia przetwarzania danych,
-kategoriach odbiorców,,
-przekazywaniu danych do państwa tzeciego/organizacji międzynarodowejj
-okresie przechowywania,
Zostałem ponadto pouczony o możliwości wycofania zgody w zakresie w jakim moje dane osobowe są
przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody jest równoznaczne z utratą możliwości
kontynuowania uczestnictwa przez Osobę Polecającą w Programie „Talenty”, a także nie będzie
miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.”
Zostałem/am także poinformowany/na że podanie danych osobowych wynikających z art. 22 [1]
§ 1 kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest wymogiem prawnym a podanie pozostałych danych
jest również dobrowolne i wymaga mojej zgody, którą w każdej chwili mogę odwołać za pośrednictwem
maila.”;
d) Osoba polecona zostanie zatrudniona u Pracodawcy w okresie 3 miesięcy od momentu
Polecenia, a także w okresie 3 miesięcy od momentu Zatrudnienia nie zostanie
zwolniona z obowiązku świadczenia pracy świadczonej na dowolnej podstawie.
3. Osoba Polecająca zostanie poinformowana przez Organizatora telefonicznie bądź drogą
elektroniczną o przyznaniu Nagrody w terminie 14 dni od dnia spełnienia się ostatniej
z przesłanek.
4. Nagroda przyznana Osobie polecającej zostanie wypłacona na wskazany rachunek
bankowy w terminie 14 dni od dnia przekazania Organizatorowi danych niezbędnych
do realizacji przelewu oraz dostarczenia Organizatorowi danych osobowych w celu
sporządzenia informacji podatkowej PIT 8C (wzór w załączeniu).
5. Organizator oświadcza, że wysokość Nagród za Polecenie Osoby polecanej jest podana
na stronie Organizatora http://www.altenpolska.pl/talenty.
6. Organizator zastrzega, że pozostawia sobie prawo do zmiany wysokości Nagród
określonych w ust. 5, w szczególności na czas prowadzonych dodatkowych, ograniczonych
czasowo kampanii.
7. Organizator może odmówić wypłaty Nagrody w przypadku powzięcia wątpliwości
co do spełnienia przez Osobę polecającą wszystkich przesłanek wypłaty Nagrody.
W tym celu Organizator może żądać od Osoby polecającej wszelkich stosownych
dokumentów bądź informacji niezbędnych do dokonania weryfikacji prawidłowości
Polecenia.
8. Osoby uczestniczące w Programie „Talenty” mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Programu
poprzez Formularz polecenia podany na stronie Organizatora Programu.
9. Reklamacja powinna określać imię i nazwisko Osoby polecającej, imię i nazwisko Osoby
polecanej, adres do korespondencji oraz opis podstaw reklamacji.
10. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni. W przypadku braku możliwości
rozwiązania zgłoszonej reklamacji w ww. terminie Organizator zastrzega sobie możliwość
wydłużenia ww. terminu.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Programu „Talenty” jest dostępny bezpłatnie na Stronie Organizatora.
2. W stosunkach z danym uczestnikiem Programu „Talenty” stosuje się Regulamin

w brzmieniu, na które Osoba ta wyraziła zgodę, nawet w przypadku zmiany Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Ustawy, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
- Kodeks cywilny oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w
szczególności przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Załącznik:
OŚWIADCZENIE
dla celów wypełnienia informacji podatkowej
Nazwisko: _______________________ Imię: _______________________ Data urodzenia:
_______________________
Nr PESEL _______________________ Nr NIP _______________________
Miejsce zamieszkania: Kod pocztowy _______________________ Poczta
_______________________ Miejscowość _______________________ Ulica i numer domu
_______________________
Gmina _______________________ Powiat _______________________
Właściwy Urząd Skarbowy _______________________
Numer rachunku bankowego Osoby polecającej:
______________________________________________________

Oświadczam że:
1. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą Tak/Nie*
2. Jestem płatnikiem podatku od towarów i usług VAT Tak/Nie*
3. Opłacam ryczałt z tytułu przychodów ewidencjonowanych w związku najmem lub

dzierżawą Tak/Nie* w związku z powyższym moim identyfikatorem podatkowym jest:
Nr PESEL _______________________ Nr NIP _______________________ .
_______________________
(podpis wypełniającego)
*/ Niepotrzebne skreślić

