REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „#talentFinder”
ORANGE RETAIL S.A.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Program Poleceń „#talentFinder” (zwany dalej „Programem”) prowadzony jest przez
Organizatora na zasadach niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
2. Regulamin obowiązuje od dnia 10 września 2016 roku do dnia 9 października 2016 roku.
3. Program polega na rekomendowaniu potencjalnym kandydatom współpracy w strukturach
handlowych Organizatora na Stanowiska oraz w lokalizacjach określonych w Załączniku 1.
Uczestnicy Programu będą otrzymywać Nagrody za Polecenia oraz za Skuteczne Polecenia.
4. Definicje:
a) Organizator – Orange Retail S.A. z siedzibą w Modlnicy, adres: 32-085 Modlnica, ul. Szydło 9,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000281910, NIP 513-013-79-41, wysokość kapitału zakładowego
opłaconego w całości 3.897.528 PLN.
b) Partner Organizatora – osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą,
współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym w szczególności
Umowy Subagencyjnej, Umowy o Zarządzanie lub umowy o współpracy;
c) Polecający – osoba fizyczna współpracująca z Organizatorem lub Partnerem Organizatora na
podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem osób wskazanych
w Załączniku nr 1 do Regulaminu, polecająca potencjalnych kandydatów na Stanowiska,
d) Polecony – osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, nie zatrudniona aktualnie oraz w przeszłości w strukturach handlowych
Organizatora oraz Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „OPL”),
e) Stanowiska – stanowiska w strukturach handlowych Organizatora wskazane w Załączniku nr 1 do
Regulaminu, na których Polecony może rozpocząć współpracę w oparciu o umowę o pracę lub
umowę cywilnoprawną,
f) Nagroda – nagroda pieniężna wyrażona w PLN przysługująca Polecającemu z tytułu Polecenia
oraz Skutecznego Polecenia,
g) Usługi - usługi szerokopasmowego internetu w technologii światłowodowej pozostające
w aktualnej ofercie operatora Orange Polska,
h) Polecenie – polecenie potwierdzone przez Poleconego, w wyniku którego Polecony rozpocznie
współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w strukturach handlowych
Organizatora oraz zrealizuje co najmniej jedną sprzedaż z realizacją [status systemowy
kompletny] Usługi , na indywidualnym kodzie sprzedażowym, w imieniu i na rzecz OPL,
i) Skuteczne Polecenie – polecenie potwierdzone przez Poleconego, w wyniku którego Polecony
rozpocznie współpracę w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w strukturach
handlowych Organizatora oraz zrealizuje co najmniej jedną sprzedaż z realizacją [status
systemowy kompletny] Usługi, na indywidualnym kodzie sprzedażowym, w imieniu i na rzecz
OPL, a współpraca będzie trwała nieprzerwanie przez trzy pełne kolejne miesiące kalendarzowe
od daty uzyskania stałych kodów sprzedażowych OPL.
§ 2 Warunki Uczestnictwa
1.

Polecający zgłasza udział w Programie poprzez wysłanie wiadomości e-mail o temacie
„Rekomendacja” na adres e-mail: orange.rekrutacja@orangeretail.pl, zawierającej następujące
dane:

a) imię i nazwisko Polecającego,
b) data urodzenia Polecającego,
c) numery PESEL i NIP Polecającego,
d) adres zamieszkania Polecającego,
e) imię i nazwisko Poleconego,
f) oświadczenia określone w § 2 pkt. 2 Regulaminu.
2. Warunkiem skutecznego zgłoszenia udziału w Programie przez Polecającego jest złożenie przez
Polecającego następujących oświadczeń:
a) „Oświadczam, że pozyskałem zgodę na udostępnienie danych osobowych osoby, którą
polecam na Stanowisko oraz na przetwarzanie jej danych osobowych przez Orange Retail S.A.
z siedzibą w Modlnicy dla celów rekrutacji oraz dla celów niniejszego Programu,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016
poz. 922 z późń. zm.)”,
b) „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Orange Retail S.A.
z siedzibą w Modlnicy w celu realizacji Programu „#talentFinder” zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późń. zm.)”.
3. Polecony zgłasza swoją kandydaturę na Stanowisko poprzez wysłanie wiadomości e-mail
o temacie „Polecony” na adres e-mail: orange.rekrutacja@orangeretail.pl, wskazując w treści
swoje imię i nazwisko, numer kontaktowy telefonu, adres mailowy, nazwę miasta i Stanowisko
oraz imię i nazwisko Polecającego.
§ 3 Nagrody
1. Polecającemu z tytułu Polecenia przysługuje Nagroda w wysokości 200,00 PLN brutto.
2. Polecającemu z tytułu Skutecznego Polecenia przysługuje Nagroda w wysokości 300,00 PLN
brutto.
3. Sponsorem Nagród w Programie jest Organizator.
4. Nagrody zostaną wypłacone przez Organizatora:
a) dla Polecających współpracujących z Partnerem Organizatora posiadających kartę Edenred –
na indywidualną kartę Edenred,
b) dla Polecających współpracujących z Partnerem Organizatora nieposiadających karty Edenred
– w formie bonów Sodexo,
c) dla Polecających współpracujących z Organizatorem – przelewem.
5. Uprawnienie do Nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
6. Nagroda dla Polecających będących pracownikami Organizatora stanowi przychód ze stosunku
pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem
podatku jest Organizator.
7. Nagroda dla Polecających będących współpracownikami Organizatora nieprowadzącymi
działalności gospodarczej stanowi przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest Polecający.
8. Nagroda dla Polecających będących współpracownikami Organizatora prowadzącymi działalność
gospodarczą stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10
ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem podatku jest
Polecający.
9. Nagroda dla Polecających współpracujących z Partnerem Organizatora stanowi przychód z innych
źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnikiem
podatku jest Polecający.

§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Polecających oraz Poleconych jest Organizator.
2. Dane osobowe Polecających i Polecanych będą przetwarzane przez Organizatora w zakresie i w
celach niezbędnych do przeprowadzenia Programu oraz przeprowadzenia procesu rekrutacji
Poleconego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922 z późń. zm.).

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1. Zgłoszenie reklamacyjne związane z Programem z podaniem imienia i nazwiska Polecającego oraz
Poleconego, numeru telefonu, miejscowości, daty i dokładnego opisu problemu należy wysłać
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora
z dopiskiem Program Poleceń „#talentFinder”.
2. Reklamacje należy składać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od zaistnienia zdarzenia
budzącego zastrzeżenia Polecającego.
3. Rozpatrzenie
reklamacji
przez
Organizatora
oraz
wysłanie
powiadomienia
o rozstrzygnięciu w formie listu poleconego na adres wskazany w reklamacji nastąpi
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania
składającego reklamację o prowadzonym postepowaniu reklamacyjnym, wyjaśnieniu przyczyn
opóźnienia, wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia i o przewidywanym
terminie ostatecznej odpowiedzi.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin w trakcie trwania Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.orangeretail.pl
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub
przedłużenia Programu w każdym czasie, pod warunkiem że nie naruszy to praw do Nagród
uprzednio nabytych przez Polecających.
3. Wykluczenie Polecającego z Programu może nastąpić w każdym czasie w przypadku stwierdzenia:
a) nieprawidłowości w pracy Polecającego, rzutującej na wynik i udział w Programie lub
zaistnienia konfliktu interesów,
b) stwierdzenie innych naruszeń Regulaminu przez Polecającego.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie
obowiązującego prawa polskiego.

Załącznik nr 1
Polecający wykluczeni z udziału w Programie:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Prezes Zarządu,
Dyrektor,
Aktywny Dystrykt Menadżer,
Partner Orange,
Partnership (Zarządzający)
Lider,
Mikropartner;
Pracownicy Centrali Rozwój HR

Lista lokalizacji:
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gdynia
Gorzów Wielkopolski
Kalisz
Katowice
Kielce
Kraków
Lubin
Lublin
Łódź
Mysłowice
Olsztyn
Oława
Opole
Piotrków Trybunalski
Płock
Radom
Rzeszów
Sosnowiec
Szczecin
Toruń
Trzebnica
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

Lista stanowisk:
Ekspert FTTH
Ekspert ds. Sprzedaży Światłowodu
Orange Konsultant
Reprezentant handlowy

