Regulamin programu poleceń
kandydatów digital & e-Commerce

1. Przedmiot programu Refferalx
1. Celem programu jest ustalenie zasad współpracy Organizatora (Digitalx. z o.o., zwana dalej
DigitalX) z uczestnikami polecającymi kandydatów.
2. Aby wziąć udział w programie, należy polecić kandydata poprzez formularz zgłoszeniowy
znajdujący się pod adresem http://digitalx.pl/referralx/. Polecenia dotyczą kandydatów pracujących w
segmencie digital & e-Commerce.
3. Polecenie uznaje się za skuteczne, kiedy polecany kandydat nie był wcześniej zarejestrowany w
bazie DigitalX lub nie został uprzednio skontaktowany ani zaangażowany w proces rekrutacyjny przez
DigitalX .
3. Jeśli dojdzie do nawiązania współpracy poleconej osoby za pośrednictwem DigitalX, osoba
rekomendująca otrzymuje bonus określony w par. 5 niniejszego regulaminu.
4. Rekomendacja jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty przesłania zgłoszenia. Po upływie tego
terminu, w przypadku nawiązania współpracy polecanego eksperta digital & e-Commerce, bonus za
polecenie nie będzie przyznawany.

2. Czas trwania programu
1. Program rozpoczyna się w dniu 01 grudnia 2019 roku i nie jest ograniczony czasowo. Organizator
programu w dowolnym momencie może podjąć decyzję o jego zakończeniu informując o tym na
swojej stronie internetowej.
2. W uzasadnionych przypadkach Organizator ma prawo zmieniać zasady Programu dotyczące czasu
trwania, ograniczeń oraz sposobu wypłacania bonusu.

3. Uczestnicy programu
1. Możliwością uczestnictwa w programie objęte są osoby fizyczne, które polecą kandydata z
segmentu digital & ecommerce przez formularz kontaktowy http://digitalx.pl/referralx/.
2. Z programu wyłączone są podmioty posiadające osobowość prawną (np. agencje rekrutacyjne)
oraz pracownicy wewnętrzni DigitalX.
3. Wzięcie udziału w programie oznacza zaakceptowanie niniejszego regulaminu określającego
zasady programu.
4. Osoby niespełniające warunków określonych w Regulaminie oraz osoby podające nieprawdziwe
dane swoje lub rekomendowanego kandydata zostaną wykluczone przez Organizatora z udziału w
Programie i nie nabędą prawa do wypłaty bonusu.

4. Zasady udziału w programie
1. Aby wziąć udział w programie należy przesłać CV rekomendowanej osoby do DigitalX za
pośrednictwem formularza na stronie http://digitalx.pl/referralx/.
2. Uczestnik programu może polecić dowolną liczbę kandydatów z segmentu digital & ecommerce.
Jednocześnie ten sam kandydat może być polecony tylko jeden raz przez Uczestnika programu.
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3. Osoba przesyłająca rekomendacje, oświadcza iż posiada zgodę na udostępnienie Organizatorowi
danych osobowych takich jak: CV, imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.
4. Polecona osoba musi posiadać wymagane doświadczenie w obszarach digital lub/i e-commerce.
5. W przypadku otrzymania CV tej samej osoby od różnych uczestników programu, bonus zostanie
przyznany osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza (decyduje data i godzina przesłania
zgłoszenia).
6. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania CV rekomendowanej osoby, pracownik DigitalX skontaktuje
się z polecaną osobą, aby potwierdzić rekomendację oraz w celu weryfikacji wymaganego
doświadczenia digital lub/i e-commerce. W sytuacji, gdy polecony kandydat nie potwierdzi zgody na
przesłanie jego CV przez osoby trzecie, lub nie potwierdzi wymaganych doświadczeń, bonus nie
będzie przyznany.
5. Wypłacenie bonusu
1. Bonus będzie wypłacony uczestnikowi programu w oparciu o nawiązaną z nim umowę zlecenie lub
wystawioną fakturę VAT. Bonus wypłacony zostanie w całości po przepracowaniu przez
rekomendowanego kandydata 3 pełnych miesięcy.
2. Wysokość bonusu ustala się na 3000 zł brutto (umowa zlecenie) lub 3000 zł netto +VAT (faktura
FV) za nawiązanie współpracy z kandydatem z poziomu specjalistycznego / samodzielne stanowiska.
• + 3000 zł brutto (umowa zlecenie) lub +3000 zł netto +VAT (faktura FV) za nawiązanie współpracy z
kandydatem z doświadczeniem na stanowiskach zarządczych Manager lub Dyrektor. W przypadku
rekrutacji z tego segmentu bonus będzie ustalany indywidualnie z Uczestnikiem i może być jedynie
wyższy niż kwota podana w punkcie 2 paragraf 5.
3. Wysokość bonusów ustala się na podstawie doświadczenia polecanego Kandydata, jakie posiada w
dniu przesłania jego CV do DigitalX.
4. Uczestnik programu zobowiązany jest w ciągu 7 dni od momentu otrzymania decyzji o przyznaniu
bonusu, przesłać na adres polecam@digitalx.pl dane niezbędne do przygotowania umowy zlecenia
lub wystawić fakturę VAT. Po upływie tego czasu organizator ma prawo nie wypłacić bonusu.
5. Wypłata bonusu nastąpi w ciągu 14 dni od podpisania umowy zlecenia lub wystawienia faktury VAT.
6. Organizacja programu
1. Organizatorem programu jest DigitalX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Kazachskiej 5 / 79,
02-999 Warszawa, nr KRS 803265, NIP 9512490093
2. W przypadku kwestii spornych lub nie objętych niniejszym regulaminem, prawo decyzji i
rozstrzygania ma organizator programu.
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