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Regulamin Programu „Odbierz kasę za polecenie” 
  
  
1. Postanowienia wstępne  

Organizatorem Programu „Odbierz kasę za polecenie” jest Grupa Wolff spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp. k., (dalej jako: „Organizator”), która organizuje ten program dla 
wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Wolff wskazanych na stronie internetowej 
www.grupa-wolff.eu,  poszukujących kandydatów do pracy w którejkolwiek ze spółek 
wchodzących w skład Grupy Wolff (określanych dalej jako „GW”).  

Niniejszy regulamin zawiera zasady i warunki udziału w programie „Odbierz kasę za polecenie” 
(dalej jako: „Program” lub „Program „Odbierz kasę za polecenie””). 

Program polega na polecaniu kandydatów na stanowiska pracy, w tym do określonych działów 
wskazanych w stosownym formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.grupa-
wolff.eu.  

Program przewiduje wypłatę nagrody z tytułu polecenia kandydata do pracy zgodnie 
z warunkami przedstawionymi poniżej. 

2. Warunki uczestnictwa w Programie 
W Programie jako osoba polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce 
zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonywania polecenia, która nie działa 
w imieniu podmiotu zajmującego się profesjonalnie wyszukiwaniem kandydatów do pracy 
(wykluczone są firmy rekrutacyjne).  

Osoba polecająca może wciąć udział wielokrotnie w Programie, zgłaszając za każdym razem 
innego kandydata. 

W Programie jako kandydat do pracy może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce 
zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat, która ze względu na posiadane 
kwalifikacje/uprawnienia/doświadczenie przydatne w działalności prowadzonej przez GW może 
stać się pracownikiem GW. 

Poniższe przypadki nie kwalifikują się jako objęte Programem: 

1) Polecany kandydat sam zgłosił się jako kandydat do pracy w GW przed dokonaniem 
przez osobę polecającą polecenia jego kandydatury, 

2) Polecany kandydat nie wiedział przed zgłoszeniem jego kandydatury w Programie o 
fakcie bycia poleconym jako kandydat do pracy w GW,  

3) Polecany kandydat jest byłym lub obecnym kandydatem do pracy w GW, który brał 
udział w procesie rekrutacji do GW przed dokonaniem przez osobę polecającą polecenia jego 
kandydatury albo też którego dane były znane GW z innych powodów w chwili dokonania przez 
osobę polecającą polecenia jego kandydatury. 

3. Proces polecania kandydatów  
Polecenie kandydata odbywa się poprzez wypełnienie stosownego formularza w ramach 
Programu „Odbierz kasę za polecenie” zamieszczonego na stronie www.grupa-wolff.eu w 
zakładce „Kariera”, w którym osoba polecająca podaje co najmniej następujące dane: 

1) swoje imię i nazwisko oraz swój adres e-mail, 
2) imię i nazwisko kandydata do pracy oraz jego adres e-mail.   

Osoba polecająca może (ale nie musi) wskazać także dział, do którego poleca kandydata do 
pracy, wybierając jeden z nich z listy w formularzu.  

W jednym formularzu można polecić tylko jednego kandydata. 

http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
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Warunkiem koniecznym wysłania formularza i przekazania kandydatury przez osobę polecającą 
do GW jest akceptacja wszystkich poniższych oświadczeń zamieszczonych pod formularzem 
przez osobę polecającą poprzez ich zaznaczenie (wypełnienie): 

1) „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez: Grupa 
Wolff spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz inne 
podmioty wchodzące w skład Grupy Wolff, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 7 
regulaminu Programu „Odbierz kasę za polecenie” podanych w powyższym formularzu 
przystąpienia przeze mnie do Programu „Odbierz kasę za polecenie”,  

2) „Oświadczam, że uzyskałem/-am zgodę kandydata, którego polecam w ramach Programu 
„Odbierz kasę za polecenie na udostępnienie i przetwarzanie jego danych osobowych.” 

3) „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z regulaminem Programu „Odbierz kasę za 
polecenie” zamieszczonym na stronie www.grupa-wolff.eu i akceptuję jego treść.” 

Kandydaci poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych 
informacji/oświadczeń nie będą brani pod uwagę i nie będą uczestniczyć w Programie.  

Formularz zostanie wysłany do Organizatora w momencie uzupełnienia wszystkich wyżej 
wymienionych danych/oświadczeń. 

 

W kolejnym kroku, po przesłaniu formularza z poleceniem, do osoby polecającej, na adres 
podany w formularzu, Organizator wyśle automatyczną wiadomość email potwierdzającą 
otrzymanie zgłoszenia. Wiadomość zostanie wysłana z adresu e-mail rekrutacja@grupa-
wolff.eu. W przypadku, jeśli wiadomość potwierdzająca nie dotrze do osoby polecającej w 
przeciągu godziny, polecający powinien skontaktować się z Organizatorem korzystając przy tym 
z danych kontaktowych zawartych na stronie www.grupa-wolff.eu/kontakt. 

1) Po prawidłowym przesłaniu przez polecającego formularza, do kandydata, którego dane 
zostały podane w ww. formularzu, zostanie przesłana automatyczna wiadomość e-mail 
informująca, że osoba ta została polecona do pracy przez konkretną osobę polecającą. 
Dodatkowo wiadomość ta będzie zawierała prośbę do kandydata o przesłanie do 
Organizatora, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.grupa-wolff.eu/program-
polecen-kandydat, swojego CV. Wiadomość do kandydata zostanie wysłana automatycznie, 
jednakże niekoniecznie w dniu, w którym osoba poleciła jego kandydaturę, a to z uwagi na 
fakt, że wiadomość taka jest wysyłana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:00 do 16:30 (przykład: Jeżeli osoba polecająca poleci kandydata w piątek po 
godz.16:30 to kandydat otrzyma wiadomość dopiero w najbliższy poniedziałek między 
godziną 7:00 a 16:30). Warunkiem koniecznym wysłania formularza i przekazania CV 
kandydata do GW jest złożenie wszystkich poniższych oświadczeń zamieszczonych pod 
formularzem przez kandydata poprzez ich zaznaczenie (wypełnienie), a to „Oświadczam, 
że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę: Grupa Wolff 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz inne podmioty 
wchodzące w skład Grupy Wolff, zgodnie z klauzulą informacyjną zawartą w pkt 7 
regulaminu Programu „Odbierz kasę za polecenie”, zawartych w CV i innych źródłach 
danych przekazanych przeze mnie oraz uprzednio przez osobę polecającą w ramach 
Programu „Odbierz kasę za polecenie”, a także na przetwarzanie moich danych w dalszym 
ciągu po tym programie w każdym kolejnym procesie rekrutacji organizowanym przez 
powyższą spółkę (te podmioty), 

2) Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moim 
danych osobowych zawartą w regulaminie Programu „Odbierz kasę za polecenie” i 
wyraziłem powyższą zgodę dobrowolnie”.   

Oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych o treści 
określonej w punkcie 1 powinno być zamieszczone także w CV kandydata przesyłanym do 
Organizatora.  

Powyższe umożliwi osobie polecającej dalszy udział w Programie. 

UWAGA: Organizator zastrzega, że nie weryfikuje danych osoby polecającej ani 
kandydata, ani ich adresów e-mail na tym etapie, a jedynie najwcześniej będzie tego 
dokonywać po otrzymaniu CV od kandydata, które umożliwi ustalenie, czy dane tego 

mailto:rekrutacja@grupa-wolff.eu
mailto:rekrutacja@grupa-wolff.eu
http://www.grupa-wolff.eu/kontakt
http://www.grupa-wolff.eu/program-polecen-kandydat
http://www.grupa-wolff.eu/program-polecen-kandydat


    
  

 
3  

kandydata były jej już znane w dacie otrzymania polecenia jego osoby, a zatem czy nie 
zachodzi któryś z przypadków określonych w punkcie 2, dyskwalifikujący udział w 
Programie. W przypadku, jeśli zachodzi któryś z przypadków określonych w punkcie 2, 
dyskwalifikujący udział osoby polecającej w Programie, zostanie ona niezwłocznie o tym 
poinformowana mailowo. 

Polecony kandydat przy pierwszym kontakcie z Organizatorem (tj. przy przesyłaniu swojego CV) 
powinien wskazać (potwierdzić) osobę, która go poleciła. Brak takiego potwierdzenia skutkować 
będzie brakiem wypłaty nagrody z tytuły polecenia danego kandydata, chyba, że Organizator w 
późniejszym czasie, jednakże jeszcze przed zatrudnieniem kandydata w GW, w sposób nie 
budzący wątpliwości ustali, że kandydat został polecony przez osobę polecającą. 

Jeśli polecany kandydat, zgodnie z przesłanym CV, spełnia wstępnie oczekiwania GW, 
Organizator skontaktuje się z takim kandydatem oraz poinformuje o tym fakcie mailowo osobę 
polecającą.  

Cofnięcie którejkolwiek zgody na przetwarzanie danych osobowych czy to przez kandydata czy 
to przez osobę polecającą, eliminuje dalszy udział w Programie i wypłatę ewentualnej nagrody. 

4. Warunki otrzymania nagrody  
Osoba polecająca, która dokona polecenia zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego 
regulaminu oraz po spełnieniu się poniższych warunków, otrzyma jednorazową nagrodę 
w wysokości 6000 PLN (netto). 

Osoba polecająca ma prawo do otrzymania jednej nagrody za skuteczne polecenie jednego 
kandydata tylko i wyłącznie w sytuacji łącznego spełnienia się następujących warunków:  

b) polecony kandydat poświadczy, że został polecony przez osobę polecającą oraz złoży w 
sposób opisany powyżej w niniejszym regulaminie oświadczenie wyrażające zgodę na 
przetwarzanie jego danych osobowych, 

c) kandydat zostanie zatrudniony przez GW na okres próbny nie krótszy niż 3 miesiące i ukończy 
go z pozytywnym rezultatem a następnie zostanie z nim zawarta kolejna umowa o pracę 
bezpośrednio po zakończeniu okresu próbnego,   

d) w momencie wypłaty należnej nagrody kandydat nadal będzie pracownikiem GW, 

e) nie zachodzi żaden z przypadków dyskwalifikujących udział w Programie opisanych w 
ostatnim akapicie punktu 2.   

W przypadku gdy CV tego samego kandydata zostanie przesłane przez różne osoby, nagroda 
zostanie przyznana tej osobie, która poleciła danego kandydata jako pierwsza. 

Osoba polecana - kandydat, spełniająca wstępnie oczekiwania GW, przechodzi standardowy 
proces rekrutacyjny. 

Organizator poinformuje osobę polecającą w drodze korespondencji e-mail o fakcie zatrudnienia 
przez GW poleconego kandydata po okresie próbnym w terminie do 7 dni od zawarcia kolejnej 
umowy o pracę z poleconym kandydatem oraz poinformuje o koniecznych formalnościach do 
spełnienia przez osobę polecającą, w tym przekaże osobie polecającej niezbędne dokumenty 
celem uzupełnienia przez osobę polecającą, które po prawidłowym uzupełnieniu i odesłaniu 
uprawniać ją będą do otrzymania nagrody. Powyższe dotyczy chociażby złożenia m.in. 
oświadczenie dla celów podatkowych i przekazania go do GW celem spełnienia przez GW 
wymogów o charakterze podatkowym w związku z wypłatą nagrody. 

Nagroda z tytułu zatrudnienia poleconego kandydata zostanie wypłacona w ciągu maksymalnie 
30 dni od dnia spełnienia przez osobę polecającą koniecznych formalności do wypłaty nagrody. 
Wypłata następuje na rachunek bankowy wskazany przez osobę polecającą, w kwocie 
pomniejszonej o obciążenia o charakterze publicznoprawnym (takie jak podatek, składki). 
Nagroda ta zostanie wypłacona przez GW tylko i wyłącznie po dopełnieniu przez osobę 
polecającą wszelkich formalności koniecznych do wypłaty nagrody. 
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Ważność danego polecenia przez osobę polecającą wynosi 6 miesięcy od momentu polecenia 
kandydata w sposób wskazany w Programie. Zatrudnienie lub rozpoczęcie współpracy z 
kandydatem po tym okresie przez GW, nie pociąga za sobą obowiązku wypłaty nagrody. 

5. Czas trwania Programu 
 Program obowiązuje od dnia 01.03.19 roku do odwołania przez Organizatora. Organizator może 
w każdym czasie podjąć decyzję o odwołaniu lub czasowym zawieszeniu Programu bez 
podawania przyczyn. Informacja o odwołaniu lub czasowym zawieszeniu Programu zostanie 
opublikowana na stronie www.grupa-wolff.eu. Usunięcie regulaminu Programu ze strony 
www.grupa-wolff.eu będzie jednoznaczne z odwołaniem Programu.  

 
6. Dodatkowe informacje  

Polecenie kandydata może, ale nie musi dotyczyć aktualnej oferty pracy zamieszczonej na 
stronie www.grupa-wolff.eu/kariera.  

Treść niniejszego regulaminu może zostać zmieniona lub uchylona przez Organizatora w 
każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie 
www.grupa-wolff.eu. Usunięcie niniejszego regulaminu ze strony www.grupa-wolff.eu będzie 
jednoznaczne z uchyleniem jego postanowień. 

Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle postanowień niniejszego regulaminu będą 
rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd powszechny właściwy dla siedziby GW.  

Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z Programem należy kierować na adres: 
rekrutacja@grupa-wolff.eu.  

Przesłanie polecenia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oznacza akceptację 
warunków uczestnictwa w Programie.  

Niniejszy regulamin jest dostępny w dziale rekrutacji Organizatora do wglądu oraz na stronie 
www.grupa-wolff.eu.  

7. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych   
Informujemy, że:  

1) przetwarzanie danych kandydata oraz osoby polecającej jako uczestników Programu 
„Odbierz kasę za polecenie” odbywa się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych), dalej „RODO”/ 

2) Administratorem danych osobowych kandydata oraz osoby polecającej jest Organizator 
Programu „Odbierz kasę za polecenie”: Grupa Wolff spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Pasternik 94A, 31-
354 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem KRS: 0000409409, numer NIP: 6792253664, numer REGON: 
351258092, ADRES DO KORESPONDENCJI: 32-083 Balice, ul. Spacerowa 5, strona 
internetowa www.grupa-wolff.eu. 

3)  W sprawie ochrony danych osobowych można kontaktować się z Przedstawicielem 
Administratora, którym jest Dariusz Gałuszczyński pod adresem e-mail: rodo@grupa-wolff.eu 
lub pod adresem do korespondencji wskazanym w punkcie pierwszym powyżej.  

4)  Dane osobowe kandydata oraz osoby polecającej przetwarzane są w celu wykonania 
zawartej umowy (udziału w Programie „Odbierz kasę za polecenie” oraz w procesie rekrutacji) 
przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
f) RODO – uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń, a 

http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/kariera
http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
mailto:rekrutacja@grupa-wolff.eu
http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
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nadto częściowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (ZGODA), przy czym ZGODA dotyczy tylko tych 
danych, które nie są wymagane do zawarcia i wykonania umowy. 

5) Okres przetwarzania danych osobowych kandydata oraz osoby polecającej związany 
jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą 
przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie 
danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których 
konieczne jest dysponowanie danymi, a co do danych, które są przetwarzane na podstawie 
zgody – do czasu jej cofnięcia.  

6)  Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez 
przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz 
Administratora danych i którym te dane są powierzane. Dane osobowe mogą być przekazywane 
spółkom wchodzącym w skład Grupy Wolff, wskazanym na stronie www.grupa-wolff.eu, które 
zainteresowane są podjęciem współpracy z kandydatem zgłoszonym przez osobę polecającą. 
Odbiorcami danych będą pracownicy lub współpracownicy Administratora/innych spółek 
wchodzących w skład Grupy Wolff, dostawcy usług internetowych a także w razie potrzeby – 
podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe. Dane osobowe kandydata oraz osoby 
polecającej nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
niemniej może do tego dojść w ramach działalności dostawcy usług internetowych, który 
gromadzi dane na swych serwerach. 

7)  Jako Administrator danych, zapewniamy kandydatowi oraz osobie polecającej prawo 
dostępu do tych danych oraz do ich sprostowania. Zarówno kandydat jak i osoba polecająca 
może także domagać się usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, co zostanie 
rozpatrzone przez Administratora. Zarówno kandydat jak i osoba polecająca może również 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych oraz prawa do przeniesienia danych do innego administratora danych. W przypadku 
wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje kandydatowi/osobie polecającej prawo cofnięcia 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, 
że przysługuje kandydatowi/osobie polecającej prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.  

8)  Podanie danych wskazanych w niniejszym regulaminie jest dobrowolne, jednakże ich 
brak uniemożliwi wzięcie udziału w Programie „Odbierz kasę za polecenie”.  

9) Dane osobowe kandydata oraz osoby polecającej będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, (w tym z wykorzystaniem profilowania). Proces ten polegał będzie na ocenie 
interakcji uczestnika z witryną www.grupa-wolff.eu w celu: 

a. przeprowadzenia programu „Odbierz kasę za polecenie” – interakcja polegająca na 
przesłaniu, któregoś z formularzy zamieszczonego na stronie www.grupa-wolff.eu, 
stanowiącego jednocześnie element Programu „Odbierz kasę za polecenie”, spowoduje 
wysłanie automatycznych wiadomości o określonej treści. 

b. określenia poziomu zainteresowania użytkownika witryny www.grupa-wolff.eu 
poszczególnymi kategoriami produktowymi zawartymi w jej obrębie. Ten rodzaj 
automatycznego przetwarzania nie jest związany z Programem i nie będzie miał on 
konsekwencji dla uczestników programu, dopóki nie staną się oni potencjalnymi 
klientami lub klientami którejkolwiek spółki wchodzącej w skład Grupy Wolff. Jeśli 
uczestnik stanie się potencjalnym klientem lub klientem którejkolwiek spółki wchodzącej 
w skład Grupy Wolff mocy nabierają zapisy zawarte w polityce prywatności witryny, 
dostępnej pod adresem: www.grupa-wolff.eu/polityka-prywatnosci. 

http://www.grupa-wolff.eu/
http://www.grupa-wolff.eu/
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