REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACJI „POLECAJ - ZARABIAJ”
GRUPY KAPITAŁOWEJ FARMACOL
§1. Definicje
1. Organizator Programu - Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach pod adresem: ul. Szopienicka
77, 40-431 Katowice, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038158, NIP
634-00-23-629, REGON 273352747, oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej
Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl w zakładce KIM JESTEŚMY –
STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ.
2. Formularz zgłoszeniowy – dokument, w którym Uczestnik Programu zgłasza chęć swojego
uczestnictwa w Programie, podaje swoje dane osobowe i dane osobowe Osoby
rekomendowanej do celów udziału w Programie oraz wyraża zgodę na gromadzenie,
systematyzowanie i przetwarzanie jego danych osobowych, w celu uczestnictwa w Programie
i wydania bonusów finansowych.
3. Osoba rekomendowana – osoba, którą Uczestnik Programu polecił Organizatorowi i bierze
czynny udział w procesie rekrutacji.
4. Program – Program Rekomendacji „ Polecaj - Zarabiaj” organizowany przez Farmacol S.A. z
siedzibą w Katowicach oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol,
szczegółowo określony w niniejszym Regulaminie, mający na celu pozyskanie kandydatów do
zatrudnienia w Farmacol S.A. lub w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Farmacol.
5. Uczestnik Programu – osoba aktualnie zatrudniona w Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach
lub w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Farmacol na podstawie umowy o
pracę lub umowy cywilno-prawnej, która zgłosiła chęć udziału w Programie przez złożenie
Formularza zgłoszeniowego.
6. Regulamin – Regulamin Programu Rekomendacji „Polecaj - Zarabiaj”, w którym są określone
warunki uczestnictwa w Programie, a także prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz
Uczestników Programu.
7. Bonus finansowy – nagroda o charakterze finansowym przeznaczona dla Uczestnika
Programu na warunkach i w wysokości określonych w Regulaminie.
8. Strona www Organizatora – oficjalna strona internetowa Organizatora Programu –
www.farmacol.com.pl
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Organizator wprowadza Program, którego celem jest zachęcenie pracowników i
współpracowników Organizatora do rekomendowania kandydatów do zatrudnienia w
Farmacol S.A. lub spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Farmacol.
2. Zasady uczestnictwa w Programie określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
3. Adres do korespondencji z Organizatorem w sprawach związanych z Programem: Farmacol
S.A., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice, zwany dalej „adresem Organizatora”.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie
1. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób zatrudnionych w Farmacol S.A. z siedzibą w
Katowicach lub w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Farmacol na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
2. W Programie nie mogą brać udziału osoby, które nie są zatrudnione przez Organizatora.
3. Udział w Programie jest dobrowolny.
4. Podanie danych osobowych w zakresie określnym w Regulaminie jest niezbędne do wzięcia
udziału w Programie.
5. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poprzez link podany poniżej (link należy wkleić do
przeglądarki internetowej) lub poprzez www.farmacol.com.pl w zakładce KARIERA –
PROGRAM REKOMENDACJI „POLECAJ – ZARABIAJ”:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=7304195db3eb
48d387410b66d8e3fabe
6. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę przekazania Formularza
zgłoszeniowego Organizatorowi przez Uczestnika Programu.
7. Wypełnienie i przekazanie Formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z zapoznaniem i
akceptacją niniejszego Regulaminu przez Uczestnika Programu.
8. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie oraz oddziałach Organizatora, a także na
www.farmacol.com.pl.
§4. Zasady rekomendacji kandydatów do zatrudnienia.
1. Warunkiem przystąpienia do Programu jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego,
podanie swoich danych osobowych oraz przekazanie CV Osoby rekomendowanej złożonego
w odpowiedzi na ofertę pracy opublikowaną na www.farmacol.com.pl lub na innych
ogólnopolskich i lokalnych portalach z ogłoszeniami o pracę, z których korzysta Organizator.
2. Uczestnik Programu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych
osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) oraz na
komunikowanie się z Uczestnikiem Programu drogą telefoniczną lub mailową.
3. Prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy zawiera następujące dane osobowe:
1/ Uczestnika Programu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;
2/ Osoby rekomendowanej: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, CV.
4. CV Osoby rekomendowanej bezwzględnie powinno zawierać następującą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Farmacol S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul Szopienickiej 77, 40-431 Katowice,
oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Farmacol określone na stronie www.farmacol.com.pl w zakładce KIM
JESTEŚMY – STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ, moich danych osobowych objętych formularzem zgłoszeniowym do
Programu Rekomendacji „ Polecaj - Zarabiaj” oraz zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji Programu
Rekomendacji „ Polecaj - Zarabiaj” , w szczególności na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. a 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) i postanowień Regulaminu Programu
Rekomendacji „ Polecaj - Zarabiaj”.

5. Wypełniony Formularz zgłoszeniowy Uczestnik Programu przekazuje drogą elektroniczną
poprzez link wskazany w Regulaminie lub poprzez link podany na Stronie www Organizatora.

6. Kandydaci do zatrudnienia rekomendowani w jakikolwiek inny sposób niż określony w
Regulaminie, jak również kandydaci, których CV nie zawiera klauzuli o treści wskazanej w ust.
4 powyżej, nie będą brani pod uwagę przez Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie lub nieprawidłowo wypełniony przez
Uczestnika Programu Formularz zgłoszeniowy. Formularze zgłoszeniowe wypełnione błędnie
lub nieprawidłowo, w tym bez zaznaczonych przez Uczestnika Programu dobrowolnych, lecz
koniecznych do uczestnictwa w Programie oświadczeń i zgód lub CV nie zawierające zgody na
przetwarzanie danych osobowych, lub Formularze zgłoszeniowe, które nie wypłynęły do
Organizatora, nie uprawniają do uczestnictwa w Programie.
8. Uczestnik Programu oraz Osoba rekomendowana mają prawo do wglądu do treści swoich
danych osobowych oraz żądania ich zmian, aktualizacji lub usunięcia przez złożenie
Organizatorowi pisemnego żądania. Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne
z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.
9. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym czasie jego trwania.
10. Ilość Osób rekomendowanych przez Uczestnika Programu jest nieograniczona.
11. Osoba rekomendowana może być polecona wyłączenie przez jednego Uczestnika Programu.
W przypadku gdy dwóch lub więcej Uczestników Programu wskaże jedną i tę samą Osobę
rekomendowaną, rozstrzygające znaczenie ma data przystąpienia do Programu przez
Uczestnika Programu.
§5. Zasady przyznawania Bonusów finansowych
1. W przypadku gdy Osoba rekomendowana przez Uczestnika Programu pozytywnie przejdzie
proces rekrutacji i zostanie zatrudniona przez Organizatora, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,
Organizator wypłaci Uczestnikowi Programu Bonus finansowy, którego wartość uzależniona
jest od stanowiska, na którym została zatrudniona Osoba rekomendowana:
1/ 800 zł brutto za stanowisko podstawowe (np. pracownik magazynowy, konsultant,
referent);
2/ 1000 zł brutto za stanowisko specjalistyczne/kierownicze;
3/ 1500 zł brutto za stanowisko dyrektorskie.
2. Bonus finansowy zostanie wypłacony w 2 ratach po 50% wartości Bonusu finansowego każda.
Pierwsza rata będzie wypłacona po 3 miesiącach pozostawania Osoby rekomendowanej w
zatrudnieniu w Farmacol S.A. lub w spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Farmacol, natomiast druga rata będzie wypłacona po 6 miesiącach pozostawania Osoby
rekomendowanej w zatrudnieniu w Farmacol S.A. lub w spółkach wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Farmacol.
3. Uczestnik Programu otrzyma informację e-mail od Organizatora o przyznaniu mu Bonusu
finansowego.
4. Uczestnik Programu otrzyma Bonus finansowy przelewem na wskazany rachunek bankowy po
pozytywnej weryfikacji warunków jego przyznania.
5. Warunkiem wypłaty Bonusu finansowego jest pozostawanie w zatrudnieniu Osoby
rekomendowanej i Uczestnika Programu w okresie ustalonym w ust. 2 powyżej.
§6. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Programie jest Organizator. Dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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) w celu uczestnictwa w Programie i wydania Bonusów finansowych w
Programie.

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie ich zbieranie, utrwalanie,
przechowanie, przetwarzanie i opracowanie. Przetwarzane będą dane osobowe obejmujące
imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail Uczestnika Programu oraz imię, nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail, CV Osoby rekomendowanej.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w Programie.
4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora, kontaktując się pod adresem rekrutacja@farmacol.com.pl
lub przesyłając wycofanie zgody na adres Organizatora. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych dokonanego przed cofnięciem zgody.
Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wycofaniem
swojego udziału w Programie.
§7. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Programu wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na www.farmacol.com.pl i
obowiązuje do dnia ogłoszenia zakończenia Programu.
2. Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w
dowolnym czasie oraz bez podania przyczyny. O wszelkich zmianach warunków i zasad
Programu, Uczestnicy Programu zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.
Zmiany Regulaminu będą ogłoszone na www.farmacol.com.pl.
3. Organizator może czasowo zawiesić realizację Programu lub w dowolnym czasie zdecydować
o zakończeniu Programu bez podania przyczyny, informując o tym Uczestników Programu z
odpowiednim wyprzedzeniem oraz przez ogłoszenie informacji na www.farmacol.com.pl.
4. Odpowiedzi na zapytania związane z Programem udzielane będą przez pracowników Działu
Personalnego Organizatora osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
5. Wszelkie kwestie wywołujące zastrzeżenia związane z udziałem w Programie lub warunkami
niniejszego Regulaminu będą przedmiotem wzajemnych negocjacji, a w razie nieosiągnięcia
porozumienia będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Farmacol S.A.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w jego oddziałach i na
www.farmacol.com.pl.

