Regulamin programu rekomendacji z dnia 18 września 2018
ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE S.A.
Z SIEDZIBĄ W

SOPOCIE , UL. RZEMIEŚLNICZA 33

1. Czym jest program rekomendacji?
Program rekomendacji umożliwia polecanie przyjaciół i znajomych zainteresowanych
współpracą z ATENĄ w rolach, na które ATENA aktualnie prowadzi rekrutację (lista dostępna
na: http://www.atena-kariera.pl/.
2. Czy Program Rekomendacji może być stosowany do każdej rekrutacji prowadzonej przez
ATENĘ?
Program rekomendacji dotyczy
http://www.atena-kariera.pl/.

wszystkich

otwartych

rekrutacji

ogłoszonych

na

Wyjątkiem od powyższej zasady są rekrutacje, które w treści ogłoszenia umieszczonego na
stronie http://www.atena-kariera.pl/ zawierać będą następującą frazę [Rekrutacja wyłączona
z Programu Rekomendacji].
3. Kto może wziąć udział w Programie Rekomendacji?
Wszyscy! Z nielicznymi wyjątkami - osoby zaangażowane w ramach Biura HR i Zespołu Kadr
ATENY, osoby współpracujące z firmami świadczącymi na rzecz ATENY lub Kandydata usługi
z zakresu rekrutacji pracowników, osoby pełniące role Dyrektorów w ATENIE, a także osoby
pełniące w ATENIE rolę przełożonych obszaru, w ramach którego prowadzona jest rekrutacja
(np. Kierownicy) mogą rekomendować osoby w związku z potrzebami w Biurach/działach lub
zespołach, jednak nie są uprawnieniu do otrzymania nagrody z tytułu rekomendacji.
4. Kogo mogę polecić?
Możesz nam polecić każdego, kto Twoim zdaniem spełnia kryteria zawarte
w danym ogłoszeniu rekrutacyjnym.
Nie będzie uznane za rekomendację polecenie osoby, która:
1. nie wyraziła zgody na polecenie;
2. świadczy lub świadczyła w ciągu ostatnich 24 miesięcy na rzecz ATENY usługi w ramach
firmy outsourcingowej;
3. jest lub była pracownikiem lub praktykantem ATENY;
4. została wcześniej zarekomendowana ATENIE (np. przez firmę świadczącą usługi
rekrutacyjne lub przez inną osobę w ramach Programu Rekomendacji);
5. wcześniej samodzielnie zgłosiła swój udział w rekrutacji;
6. jest znana ATENIE z uwagi na wcześniejszą współpracę;
7. jest bliskim członkiem rodziny osoby polecającej, tj. małżonkiem, dzieckiem, rodzicem bądź
rodzeństwem.

5. Jak mogę wziąć udział w Programie Rekomendacji?
Po pierwsze zapoznaj się z warunkami niniejszego Regulaminu.
Po drugie zaakceptuj regulamin i uzupełnij formularz swoimi danymi klikając ikonę „Poleć
znajomego” w prawym górnym rogu danej oferty. Po podaniu danych otrzymasz od nas e–mail.
Po trzecie przekaż otrzymanego od nas maila do osoby, którą polecasz.
Osoba, którą polecasz będzie mogła zaaplikować do nas, korzystając z linka umieszczonego
w przekazanej przez Ciebie wiadomości, wskazując Ciebie jako osobę polecającą.
6. Kiedy otrzymam nagrodę za rekomendację Kandydata?
Nagroda jest należna, jeżeli ATENA i Kandydat rozpoczną współpracę w ciągu 12 miesięcy od
chwili wpłynięcia CV. Jeżeli zarekomendowany Kandydat nie rozpocznie współpracy z ATENĄ
w tym okresie, osoba rekomendująca traci prawo do otrzymania nagrody.
Każda nagroda jest
z poniższą tabelą:

wypłacana

w

dwóch

niezależnych

transzach

–

zgodnie

Wysokość
nagrody
9000 zł netto

I TRANSZA

II TRANSZA

4500 zł netto

4500 zł netto

7000 zł netto

3500 zł netto

3500 zł netto

DevOps Engineer

7000 zł netto

3500 zł netto

3500 zł netto

Młodszy Programista

5000 zł netto

2500 zł netto

2500 netto

- Młodszy Tester Oprogramowania
- Tester Oprogramowania
- Starszy Tester Oprogramowania
- Architekt Bezpieczeństwa IT
- Operator Bezpieczeństwa IT
- Specjalista Bezpieczeństwa IT

5000 zł netto

2500 zł netto

2500 netto

5000 zł netto

2500 zł

2500 zł

Osoba współpracująca z ATENĄ po
uprzednim odbyciu praktyki
w ATENIE (Praktykant)*
Pozostałe profile/role

1500 zł netto

750 zł netto

750 zł netto

3000 zł netto

1500 zł netto

1500 zł netto

PROFIL POSZUKIWANEJ OSOBY
- Starszy Programista
- Projektant-Programista
- Starszy Projektant-Programista
- Starszy Architekt
- Architekt Systemowy
- Architekt Systemu
- Starszy Architekt Systemowy
Programista

I TRANSZA jest wypłacana w terminie 30 dni po rozpoczęciu przez Kandydata współpracy
z ATENĄ.
II TRANSZA jest wypłacana w terminie 30 dni po upływie 3 miesięcznego okresu współpracy,
pod warunkiem przedłużenia okresu współpracy przez ATENĘ i Kandydata na kolejny okres.
*Jeżeli ATENA rozpocznie współpracę z Kandydatem po uprzednim odbyciu przez niego
praktyki w ATENIE, otrzymasz nagrodę w wysokości wskazanej w pozycji „Osoba
współpracująca z ATENĄ po uprzednim odbyciu praktyki w ATENIE (Praktykant)” powyżej.
Oznacza to, że nie dostaniesz nagrody po przyjęciu Kandydata na praktyki, ale dopiero jeżeli
rozpocznie współpracę w ATENIE po pozytywnym zakończeniu okresu praktyki.
7. Co stanie się w przypadku, gdy tego samego Kandydata zarekomendują dwie osoby?
W takim przypadku, nagroda zostanie wypłacona tej osobie, która jako pierwsza
zarekomendowała Kandydata. Pieczę nad tym, kiedy wpływają poszczególne rekomendacje
sprawuje Biuro HR ATENY.
8. Co stanie się w przypadku, gdy polecę znajomego jako Starszego Programistę,
a współpraca mojego znajomego i ATENY będzie prowadzona w profilu Młodszego
Programisty?
W takim przypadku, nagroda zostanie wypłacona w wysokości obowiązującej dla profilu,
w ramach którego rzeczywiście prowadzona jest współpraca.
9. Od kiedy obowiązuje niniejszy Regulamin programu rekomendacji?
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 18 września 2018 r. i z tym dniem zastępuje Program
Rekomendacji Kandydatów w Atenie z dnia 24.03.2017 r.
Regulamin będzie obowiązywał do jego odwołania lub zmiany, które zostaną ogłoszone na
http://www.atena-kariera.pl/.
Nowy regulamin będzie miał zastosowanie do rekomendacji zaproponowanych przez Ciebie
ATENIE po dniu ogłoszenia jego zmiany. Oznacza to, że do każdej rekomendacji jaką
zaproponujesz ATENIE zastosowanie ma regulamin obowiązujący w chwili jej zaproponowania.
Odwołanie regulaminu nie znajdzie zastosowania do rekomendacji zgłoszonych wcześniej, czyli
przed ogłoszeniem odwołania regulaminu.
10. Jak mam rozumieć pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie?




ATENA – my, czyli ATENA Usługi Informatyczne i Finansowe S.A., ul. Rzemieślnicza 33,
81-855 Sopot, NIP 585–10-07–625, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000438903, REGON 190880611, kapitał
zakładowy 1.000.000,00 zł wpłacony w całości.
Program Rekomendacji – program obowiązujący w ATENIE na podstawnie niniejszego
Regulaminu.





Regulamin – niniejszy dokument, który ustala zasady uczestnictwa w Programie
Rekomendacji, a także pełni funkcję regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
Kandydat – osoba ubiegająca się o rozpoczęcie współpracy z ATENĄ.
Praktykant - osoba współpracująca z ATENĄ w dowolnej roli po uprzednim odbyciu praktyki
w ATENIE, tj. po uprzednim okresie zdobywania doświadczenia i umiejętności w organizacji
ATENA.

11. Dane Osobowe i RODO
Odpowiedzi na wszelkie pytania z tym związane znajdziesz tutaj i tutaj.
12. Kwestie techniczne i prawne
Aby skorzystać z formularza elektronicznego potrzebne są:
1. dostęp do sieci Internet;
2. posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail);
3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w
wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych lub Google Chrome w wersji
5.0 i wyższych lub Safari 5 lub wyższy, akceptująca pliki Cookies.
Pamiętaj, że korzystanie z formularza elektronicznego nie może być wykorzystywane w celu
przesyłania treści, które
1. mogą naruszać dobra osobiste lub godność osób trzecich czy też godzić w dobre obyczaje;
2. powodować zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych ATENY;
3. są niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem.
13. Masz do nas pytania? Coś nie zadziałało?
Napisz na polecam@atena.pl.
W przypadku zgłoszenia uwag (reklamacji) dotyczących elektronicznego formularza
odpowiemy w ciągu 14 dni.
14. O czym powinienem wiedzieć korzystając z formularza elektronicznego?
Korzystanie z formularza elektronicznego wiąże się z takimi samymi zagrożeniami jak
korzystanie z Internetu. Poniżej informacja na ten temat.
Podstawowe zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu:
złośliwe oprogramowanie
(ang. malware)

różnego
rodzaju
aplikacje
lub
skrypty
mające szkodliwe lub złośliwe działanie dla
systemu
teleinformatycznego
użytkownika
Internetu, np. wirusy, robaki, trojany (konie
trojańskie), keyloggery, dialery

programy szpiegujące (ang. spyware)

programy śledzące działania użytkownika, które
gromadzą o nim informacje i wysyłają je autorowi
programu

spam

niechciane i/lub niezamawiane wiadomości
elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu
odbiorców

phishing

wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np.
haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania
osobę lub instytucję

włamania do systemu
teleinformatycznego

włamania do systemu teleinformatycznego
użytkownika Internetu z użyciem m.in. takich
narzędzi hackerskich jak exploit i rootkit

