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Regulamin przyznawania „Premii na start” 

 
 

§1 Organizator akcji 

 

Organizatorami akcji „Premii na start” jest  spółka:  

ISSP Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gajowicka 195, 53-150 Wrocław, zarejestrowaną  

w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -

Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468036, 

posiadającą numer NIP 894-30-47-249, wpisaną do rejestru agencji zatrudnienia pod numerem 

10629, prowadzonego przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

§2 Postanowienia ogólne 

 

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłaty „Premii na start” dla osób 

współpracujących z Organizatorem w ramach prowadzonej akcji.  

 

 

§3 Termin obowiązywania  

 

Akcja „Premia na start” obowiązuje od dnia 25.06.2022 do 31.12.2022.  

 

 

§4 Uczestnicy 

 

Uczestnikami biorącymi udział w akcji „Premia na start” (dalej „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą 

być osoby fizyczne, które w okresie obowiązywania akcji zawrą z Organizatorem lub podmiotami 

powiązanymi umowę zlecenie na świadczenie usług i spełniają pozostałe warunki określone w 

regulaminie. 

 

§5 Wysokość premii 

 

 

1. Premia na start” w przypadku spełnienia warunków z §6 wynosi: 

a) jednorazowo 150 złotych brutto po 1-szym miesiącu nieprzerwanie wykonywanego 

zlecenia; 

b) jednorazowo 150 złotych brutto po 2-drugim miesiącu nieprzerwanie wykonywanego 

zlecenia; 

c) jednorazowo 200 złotych brutto po 3-ech miesiącach nieprzerwanie wykonywanego 

zlecenia; 
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2. Uczestnik akcji przy spełnieniu wszystkich warunków z §6 może łącznie otrzymać 500 zł brutto 

po 3-ech miesiącach nieprzerwanie wykonywanego zlecenia. 

 

§6 Warunki uczestnictwa 

 

1. Aby otrzymać „Premię na start”, Uczestnik o którym mowa w §4 musi spełnić łącznie 

następujące warunki:  

a) zgłosić do udziału w akcji poprzez wysłanie @ na adres zgloszenia@issp.pl w tytule zgłoszenia 

wpisać „Premia na start” oraz kontakt telefoniczny z Koordynatorem ISSP Sp. z o.o. pod 

numerem telefonu 71 7504450 z informacją dotyczącą zgłoszenia do „Premia na start”, 

b) musi zawrzeć umowę zlecenie na świadczenie usług z Organizatorem akcji i przepracować 

nieprzerwanie (bez opuszczonych dni w pracy) przynajmniej 1 pełny miesiąc, 

c) dotrzymać warunków i przestrzegać zapisów zawartej z Organizatorem Umowy .  

 

 

§7 Warunki wypłaty premii 

 

„Premia na start” wypłacona będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika w 

Umowie zlecenia zawartej z Organizatorem, do 21 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 

którym zostaną spełnione przesłanki uzasadniające przyznanie i wypłatę. Zobowiązanie do wypłaty 

premii może zostać cofnięte, jeżeli Uczestnik nie spełni wymogów określonych w §6. 

 

§8 Postanowienia końcowe 

 

W stosunkach z osobą świadczącą usługę stosuje się niniejszy regulamin oraz odpowiednio umowę 

zawartą z Organizatorem. Niniejszy regulamin znajduje się na stronie internetowej Organizatora i jest 

jedynym dokumentem określającym zasady przyznawania „Premii na strat”. Organizator zastrzega 

sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, w tym także do wcześniejszego 

zakończenia akcji, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników poprzez zamieszczenie stosownej 

informacji na stronie internetowej bez konieczności podawania uzasadnienia. Zmiana lub 

wcześniejsze zakończenie akcji nie spowodują utraty przez Uczestników praw nabytych przed zmianą 

Regulaminu lub wcześniejszym zakończeniem akcji. 

 

§ 9 Dane osobowe 

 

1. Administratorem danych osobowych uczestników „Premii na start” jest Grupa Issp  . 

2. Klauzule informacyjne znajdują się na stronie  https://www.issp.pl/ w zakładce „Polityka 

prywatności” pod linkiem: https://www.issp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Polityka-

prywatno%C5%9Bci-ISSP_PL.pdf. 

 

 

 

 

*„Premia na start” nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi. 
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