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Правила надання «Премії за рекомендацію» 

 

§ 1 Організатор події 

 

Організаторами події «Премія за рекомендацію» є товариство: 

ТОВ ISSP UA зі штаб-квартирою в Щецині 71-280, вул. Adama Mickiewicza 36A, внесений до 

реєстру підприємців, який веде Окружний суд Вроцлава-Фабрична, VI господарський відділ 

Національного судового реєстру, за номером KRS 0000639365, NIP 894-308-58-01, в особі п. 

Krzysztofa Tobolskiego - голова правління, внесений до реєстру агентств з працевлаштування під 

номером 15486, який веде маршал Нижньосілезького воєводства, іменований далі 

роботодавцем або агентством тимчасової роботи. 

 

§ 2 Загальні положення 

 

Ці положення визначають правила надання та виплати «Премії за рекомендацію» для людей, 

які співпрацюють з Організатором в рамках події. 

 

§ 3 Термін дії 

 

Подія «Премія за рекомендацію» діє з 2 листопада 2021 року по 31 грудня 2022 року. 

 

§ 4 Учасники 

 

Учасниками події «Премія за рекомендацію» (далі «Учасник» або «Учасники») можуть бути 

фізичні особи, які протягом періоду проведення події укладуть договір доручення (umowa 

zlecenia) з Організатором або пов’язаними особами та відповідатимуть іншим умовам, які 

зазначені у цьому статуті. 

 

§ 5 Сума премії 

 

1. Премія за рекомендацію, якщо виконуються умови §6, становить: 100 злотих брутто, 

якщо рекомендована особа працює один повний місяць. 
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2. Для осіб, зазначених у §4, «Премія за рекомендацію» сплачується лише один раз на одну 

рекомендовану особу протягом 1 місяця. 

 

§ 6 Умови участі 

 

Щоб отримати «Премію за рекомендацію», Учасник, зазначений у §4, повинен спільно виконати 

наступні умови: 

А) порекомендувати кандидата на роботу, надіславши @ на адресу zgloszenia@issp.pl та 

зв’язавшись з координатором ISSP Sp. z o.o. за телефоном 71 7504450; 

Б) рекомендована особа повинна укласти договір доручення з Організатором акції та 

відпрацювати повний місяць; 

В) дотримуватися умов та положень договору доручення, укладеного з Організатором. 

 

§ 7 Умови виплати премії 

 

«Премію за рекомендацію» буде виплачено банківським переказом на банківський рахунок, 

зазначений Учасником у договорі доручення, укладеному з Організатором, до 21 числа місяця, 

наступного за місяцем, в якому встановлені умови надання та виплати «Премії за 

рекомендацію». 

 

§ 8 Висновок 

 

 

У відносинах з особою, яка надає послугу, відповідно застосовуються ці положення та договір, 

укладений з Організатором. Ці правила розміщені на сайті Організатора і є єдиним документом, 

що визначає правила надання «Премії за рекомендацію». Організатор залишає за собою право 

вносити зміни до цих правил, включаючи дострокове припинення події, після інформування 

Учасників шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті без надання обґрунтування. 

Зміна або дострокове припинення події не призведе до втрати Учасниками прав до внесення 

змін до Положення або дострокового припинення події. 
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§ 9 Персональні дані 

 

1. Адміністратором персональних даних учасників «Реферального бонусу» є Grupa Issp. 

2. Інформаційні пункти можна знайти на сайті https://www.issp.pl/ua/ у вкладці «Політика 

конфіденційності» за посиланням: 

https://www.issp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Polityka-prywatno%C5%9Bci-ISSP_PL.pdf. 

 

https://www.issp.pl/ua/
https://www.issp.pl/wp-content/uploads/2020/01/Polityka-prywatno%C5%9Bci-ISSP_PL.pdf

