REGULAMIN ZEWNĘTRZNEGO PROGRAMU REKOMENDACJI AVIVA
„POLEĆ ZNAJOMEGO”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady przeprowadzenia zewnętrznego
programu poleceń – „Poleć znajomego” (dalej „Program”), którego organizatorami są:
1) Aviva Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, wpisana
do

rejestru

przedsiębiorców,

prowadzonego

przez

Sąd

Rejonowy

dla

m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000043360, NIP: 527-18-45-338, wysokość kapitału zakładowego:
41 085 500 zł;
2) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000002561, NIP: 526-020-99-75,
wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego:
74 287 500 zł;
3) Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009857, NIP: 526-020-99-98,
wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł, wysokość kapitału wpłaconego:
59 360 000 zł;
4) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000011017, NIP: 897-15-53-438, wysokość kapitału zakładowego: 12 250 000 zł,
wysokość kapitału wpłaconego: 12 250 000 zł,
5) Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru

przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000005940, NIP: 527-21-72-640, wysokość kapitału zakładowego: 137 000 000 zł,
wysokość kapitału wpłaconego: 137 000 000 zł
6) Aviva Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372545, NIP: 527-26-44-091, wysokość
kapitału zakładowego: 5 000 000 zł,
7) BZ WBK–Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. z siedzibą w Poznaniu,
adres: Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310719, REGON
300784200, NIP 2090001167, wysokość kapitału zakładowego: 27 000 000 zł,
wysokość kapitału wpłaconego: 27 000 000 zł,
8) BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Poznaniu,
adres: Pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000310692, REGON
300784216, NIP 2090001173, wysokość kapitału zakładowego: 24 250 000 zł,
wysokość kapitału wpłaconego 24 250 000 zł,
dalej „Organizator”.

2. Celem

Programu

jest

zwiększenie

efektywności

procesów

rekrutacyjnych

przeprowadzanych przez podmioty grupy Aviva, przez które rozumie się istniejące w dniu
zawarcia Umowy oraz w przyszłości podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane
z AVIVA plc z siedzibą w Londynie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy z dn. 29
września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm) oraz zarządzane
przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne (dalej „Grupa Aviva”).

3. Uczestnikiem Programu (dalej „Rekomendujący”) może zostać każda osoba fizyczna,
mająca ukończone 18 lat, która dokona polecenia kandydata (dalej „Kandydat”)
na rekrutowane przez Organizatora stanowisko, w czasie trwania Programu, z
wyłączeniem:
1) obecnych lub byłych pracowników lub Grupy Aviva;
2) obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników firmy zewnętrznej będącej
dostawcą usług rekrutacji kadry dla Grupy Avivy, wobec której Grupa Aviva jest lub w
ciągu

12

miesięcy

przed

dokonaniem

polecenia

była

zobligowana

do wypłaty stosownego wynagrodzenia z tytułu świadczenia na rzecz Grupy Aviva
pracy lub usług przez danego pracownika lub współpracownika tej firmy zewnętrznej;
obecnych lub byłych pracowników lub współpracowników podmiotu zajmującego się
wyszukiwaniem

na

rynku

pracy

kandydatów

do

pracy

i

kojarzeniem

ich z potencjalnym pracodawcą, z którym Grupa Aviva zawarła umowę
na świadczenie tego rodzaju usług na rzecz Grupy Aviva i w związku z którą
umową Grupa Aviva jest lub w ciągu 12 miesięcy przed dokonaniem polecenia była
zobligowana do wypłaty stosownego wynagrodzenia z tytułu świadczenia takich usług
na rzecz Grupy Aviva;

4. Lista aktualnych stanowisk, na które Rekomendujący mogą polecać Kandydatów,
w ramach Programu, znajduje się stronie internetowej www.kariera.aviva.pl. Programem
objęte

są

jedynie

niektóre

stanowiska,

co

każdorazowo

będzie

zaznaczone

w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

5. Udział w Programie jest jednoznaczny z wyrażeniem przez Rekomendującego zgody na
przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych w rozumieniu aktualnie
obowiazujących przepisów o ochronie danych osobowych, w celu uczestnictwa w
Programie, przyznania oraz rozliczenia nagrody. Rekomendującemu przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania jak i żądania usunięcia.

6. Udział w Programie jest jednoznaczny z zapoznaniem się przez Rekomendującego
z Polityką Prywatności dla Rekomendującego, stanowiącą załącznik do niniejszego
regulaminu.

7. Program rozpoczyna się w dniu 09.07.2018 i trwa do jego odwołania.

§ 2. PRZEBIEG PROCESU POLECENIA
1. Rekomendujący

mogą

polecać

Kandydatów

przesyłając

zgłoszenie

Kandydata

bezpośrednio na adres: rekrutacja@aviva.pl (w tytule maila należy podać odpowiedni
nr referencyjny ogłoszenia oraz dopisek „REKOMENDACJA od imię i nazwisko
rekomendującego”).
2. Zgłoszenie Kandydata zostanie przyjęte, gdy spełnione będą łącznie następujące warunki:
1) Kandydat nie jest aktualnie pracownikiem, zleceniobiorcą, praktykantem, stażystą
albo byłym pracownikiem, zleceniobiorcą, praktykantem, stażystą żadnego
z podmiotów należących do Grupy Aviva;
2) Kandydat nie jest byłym lub obecnym kandydatem do pracy w Grupie Aviva, który brał
udział w procesie rekrutacji do Grupy Aviva w ciągu 1 roku przed dokonaniem przez
osobę polecającą polecenia jego kandydatury;
3) Kandydat nie jest bliskim członkiem rodziny Rekomendującego (tj. wstępnym,
zstępnym, bratem, siostrą, małżonkiem albo odpowiednio członkiem bliskiej rodziny
małżonka Rekomendującego);
4) Zgłoszenie Kandydata zawierało będzie wszystkie wymagane dane i dokumenty, tzn.:
a) imię i nazwisko, dane kontaktowe Rekomendującego (numer telefonu, adres email), wskazanie stanowiska na które Kandydat jest polecany;
b) CV Kandydata zawierające dane Kandydata: imię i nazwisko, numer telefonu, adres
e-mail oraz skan podpisanego oświadczenia Kandydata o następującej treści:
„Wyrażam zgodę, aby spółka będąca Organizatorem zewnętrznego programu
rekomendacji Aviva „Poleć znajomego” oraz podmioty powiązane z wymienioną
spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe,

podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych
kandydatów do pracy. Oświadczam również, że zapoznałem się z Polityką
Prywatności dla kandydatów obowiązującą u Organizatora, dostępną na stronie
www.kariera.aviva.pl.”;
oraz
„Wyrażam

zgodę

(imię

i

nazwisko

Rekomendującego)

na zgłoszenie mojej osoby do udziału w rekrutacji przeprowadzanej w ramach
zewnętrznego programu rekomendacji Aviva „Poleć znajomego”.

3. Ważność danego polecenia przez Rekomendującego wynosi 12 miesięcy od momentu
zgłoszenia Kandydata w sposób wskazany w niniejszym regulaminie. Po upływie okresu,
o którym mowa w zdaniu powyżej, w przypadku zatrudnienia/zawarcia umowy
z

Kandydatem,

Organizator

zwolniony

jest

z

obowiązku

wypłaty

na

rzecz

Rekomendującego nagrody, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.
4. Organizator poinformuje Rekomendującego drogą elektroniczną o przyjęciu Kandydata na
rekrutowane stanowisko.
§ 3. FORMA I TRYB WYPŁATY NAGRODY
1. Na jednego skutecznie poleconego Kandydata – Rekomendującemu przysługuje nagroda
(dalej „Nagroda”), która składa się z dwóch części:
1) część 1, która stanowi 50% kwoty Nagrody i zostanie wypłacona w terminie 14 dni
od dnia rozpoczęcia pracy/świadczenia usług przez Kandydata;
2) część 2, która stanowi 50% kwoty Nagrody i zostanie wypłacana w terminie 14 dni,
po upływie trzech miesięcy pracy/świadczenia usług przez Kandydata, przy założeniu
że umowa będzie kontynuowana.

2. Nagroda zostanie przekazana Rekomendującemu na rachunek bankowy, który
Rekomendujący wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 8 poniżej.

3. Nagroda przyznawana jest w kwotach brutto, jej wielkość, z zastrzeżeniem
ust. 5 poniżej, jest uzależniona od kategorii Nagrody, która każdorazowo wskazana będzie
w ogłoszeniu rekrutacyjnym.

4. Dostępne są trzy kategorie Nagród w poniższych wysokościach:
1) Kategoria I = 1000 zł
2) Kategoria II = 2000 zł
3) Kategoria III = 3500 zł

5. W ramach indywidualnej decyzji Organizator może zwiększyć wysokość przyznanej
Nagrody.

6. W sytuacji, gdy więcej niż jedna osoba poleca tego samego Kandydata, liczy się data
i czas dokonania takiego polecenia. Oznacza to, że jeśli Kandydat zostanie zatrudniony
przez Organizatora, Nagrodę otrzyma osoba, która jako pierwsza zarekomendowała tego
Kandydata.

7. Nagroda podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

8. W celu spełnienia przez Organizatora wymogów o charakterze podatkowym
Rekomendujący zobowiązany jest złożyć oświadczenie dla celów podatkowych
(zawierające w szczególności numer Pesel Rekomendującego oraz nazwę Urzędu
Skarbowego, w którym rozlicza się Rekomendujący) i przekazuje je Organizatorowi do dnia

§ 4. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Wszystkie reklamacje dotyczące organizacji Programu, należy zgłaszać pisemnie na adres:
Aviva, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail
rekrutacja@aviva.pl.

2. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich wpływu do Organizatora lub
telefonicznego zgłoszenia.

3. O rozpatrzeniu reklamacji i podjętych rozstrzygnięcia Organizator poinformuje
zgłaszającego reklamację w formie pisemnej.

§ 5. WARUNKI DODATKOWE
1. Regulamin Programu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.kariera.aviva.pl. Udział w Programie oznacza akceptację zasad zawartych
w Regulaminie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego.

4. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem rozstrzygane będą polubownie.
W przypadku braku porozumienia organem uprawnionym do rozstrzygnięcia sporu będzie
sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Załącznik:
Polityka Prywatności dla Rekomendującego

Proces rekrutacji i wyboru kandydatów przebiega zgodnie z naszą Polityką Prywatności oraz
mającym zastosowanie prawodawstwem. Informacje, które nam podajesz są wykorzystywane
w celu zgłoszenia przez Ciebie kandydata do objęcia stanowiska/wykonania usługi w Avivie
oraz w przypadku zatrudnienia osoby przez Ciebie poleconej (zawarcia z nią umowy) do
wypłaty należnego Ci świadczenia.

W przypadku, zatrudnienia zarekomendowanej przez Ciebie osoby (zwarcia z nią umowy),
możesz zostać poproszony(-a) o dostarczenie dodatkowych informacji, koniecznych do
wypłaty świadczenia, jak również przygotowania PITu. Informacje te będą bezpiecznie
przechowywane w bazie danych Avivy przez okres dozwolony obowiązującymi przepisami nie
dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

Masz prawo poprawić lub zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe w dowolnym
momencie. Przysługuje Ci również prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Administratorami
gromadzonych danych są podmioty z Grupy Aviva, do których aplikuje Rekomendowany:

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA,
Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA,
Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ,
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ,
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK,
Aviva Spółka z o.o. ,
Aviva Services Spółka. z o.o.
z siedzibami w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa oraz

BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
BZ WBK – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
z siedzibami w Poznaniu przy pl. Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań.

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne oraz równoznaczne
z udzieleniem zgody na przetwarzanie tych danych dla celów rekrutacji poleconej przez Ciebie
osoby oraz w przypadku jej zatrudnienia – wypłaty należnej Ci gratyfikacji.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych masz prawo kontaktu z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail rekrutacja@aviva.pl lub drogą pocztową na nasz adres
oraz prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

