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1. ORGANIZATOR  

Organizatorem programu Polecaj jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 w 

Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd  

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000372848, NIP: 

5213361457, posiadająca kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 432.782,90 PLN.   

2. DEFINICJE  

2.1. Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Polecaj.  

2.2. Organizator – Medicalgorithmics S.A., której szczegółowe dane znajdują się w pkt 1. Regulaminu.  

2.3. Program – program Polecaj organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.   

2.4. Strona internetowa Programu –  https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj.   

 2.5. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz 

przystąpiła do Programu zgodnie z Regulaminem.   

2.6. Kandydat – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz została polecona na wybrane stanowisko przez 

Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Kandydatem nie jest osoba fizyczna, którą w dacie polecenia przez 

Uczestnika łączy stosunek pracy lub jakikolwiek stosunek cywilnoprawny z Organizatorem.   

2.7. Formularz – formularz online zawarty na stronie internetowej Programu.   

2.8. Bonus – świadczenie pieniężne w wysokości 4.000,00 PLN (cztery tysiące złotych) brutto przysługujące 

Uczestnikowi za skuteczne polecenie Kandydata zgodnie z Regulaminem.  

3. CZAS TRWANIA I MIEJSCE PROGRAMU  

3.1. Program trwa od 08.04.2021 r. do 31.05.2021 r.    

3.2. Zakończenie Programu nie wpływa na polecenia dokonane w okresie jego trwania.   

3.3. Program ograniczony jest do terytorium Rzeczypospolitej Polski.   

4. WARUNKI UCZESNICTWA W PROGRAMIE   

4.1. Udział w Programie jest dobrowolny i oznacza akceptację Regulaminu.  

4.2. Programem objęte są wyłącznie stanowiska wskazane przez Organizatora. 

4.3.  Uczestnikiem Programu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do 

czynności prawnych. Z zastrzeżeniem pkt 4.3. Uczestnikiem może być osoba zatrudniona u Organizatora na 

http://www.pocketecg.com/polecaj
https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj.


podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, jak również osoba, której nie łączy stosunek pracy lub 

jakikolwiek stosunek cywilnoprawny z Organizatorem.     

4.4.  W Programie nie mogą wziąć udziału osoby, które na podstawie umowy zawartej z Organizatorem zajmują się 

odpłatnym poszukiwaniem lub polecaniem pracowników lub współpracowników dla Organizatora lub które 

współpracują na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotem trzecim świadczącym usługi rekrutacyjne dla 

Organizatora. 

4.5. Kandydatem może być wyłącznie:  

4.5.1. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,  

4.5.2. osoba, której nie łączy stosunek pracy lub jakikolwiek stosunek cywilnoprawny z Organizatorem.  

4.6. W celu przystąpienia do Programu Uczestnik powinien wykonać łącznie następujące czynności:  

4.6.1. Prawidłowo wypełnić wszystkie pola Formularza oznaczone gwiazdką (*). Prawidłowo wypełniony 

Formularz powinien zawierać dane Kandydata: imię, nazwisko oraz dane Uczestnika: imię, nazwisko, 

e-mail.   

4.6.2. Załączyć do Formularza CV Kandydata.  

4.6.3. Zapoznać się z Regulaminem i wyrazić zgodę na jego postanowienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego 

pola Formularza.  

4.6.4. Wysłać prawidłowo wypełniony Formularz poprzez kliknięcie przycisku „Polecam”.   

4.7. Uczestnik może przystąpić do Programu wielokrotnie, pod warunkiem, że każde polecenie dotyczy innego 

Kandydata.   

4.8.  Uczestnik nie może polecić w ramach Programu samego siebie. 

4.9. Danego Kandydata może skutecznie polecić wyłącznie jeden Uczestnik. W przypadku polecenia danego 

Kandydata przez więcej niż jednego Uczestnika, o przyznaniu Bonusu decyduje kolejność otrzymania poleceń 

przez Organizatora. 

4.10. Kandydata, który uprzednio sam zgłosił się do procesu rekrutacyjnego lub którego kandydatura została 

przedstawiona przez podmiot świadczący usługi rekrutacyjne na rzecz Organizatora, nie uznaje się za 

poleconego zgodnie z Programem, a Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku Bonus. 

4.11. W przypadku chęci wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez 

Organizatora, Kandydat powinien zamieścić w CV klauzulę zgody w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1 

do Regulaminu. 

 

5. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU  

5.1. Uczestnik nabywa prawo do otrzymania Bonusu za każde skuteczne polecenie. Skuteczne polecenie ma miejsce 

wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:  

5.1.1. Polecony przez Uczestnika Kandydat nawiąże współpracę z Organizatorem na podstawie umowy o pracę 

lub umowy cywilnoprawnej w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.; termin ten w wyjątkowych 

przypadkach może zostać wydłużony, jeśli do podpisania umowy nie będzie mogło dojść z przyczyn 

niezależnych od którejkolwiek ze stron; przy czym, Organizator zobowiązuje się, że jeżeli Kandydat nie 

nawiąże współpracy z Organizatorem w terminie określonym powyżej, Organizator usunie dane 

Kandydata uzyskane na podstawie Formularza wypełnionego przez Uczestnika;  

5.1.2. Polecony przez Uczestnika Kandydat nie zrezygnuje ze współpracy z Organizatorem, a Organizator nie 

zrezygnuje ze współpracy z Kandydatem w trakcie lub po upływie trwającego3 (trzy) miesiące okresu 

próbnego rozpoczynającego się od dnia nawiązania współpracy na podstawie umowy o pracę lub 

umowy cywilnoprawnej, oraz Kandydat i Organizator po okresie próbnym zawrą umowę właściwą; 

rezygnacja ze współpracy oznacza i) wygaśnięcie umowy i nie zawarcie nowej umowy, ii) złożenie 

wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, lub iii) rozwiązanie umowy, z przyczyn innych niż 



upadłość lub likwidacja przedsiębiorstwa Organizatora, likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia 

grupowe lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa Organizatora.  

5.2. Organizator poinformuje Uczestnika o skuteczności lub braku skuteczności dokonanego polecenia w terminie 

30 (trzydziestu) dni od daty zdarzenia powodującego taką skutecznością lub brak skuteczności. Informacja 

zostanie wysłana do Uczestnika drogą mailową na adres e-mail Uczestnika wskazany w Formularzu.   

5.3. W przypadku skutecznego polecenia, Uczestnik, będący polskim rezydentem podatkowym, zobowiązany jest 

podać Organizatorowi dodatkowo następuje dane: numer rachunku bankowego, numer PESEL, data urodzenia 

oraz adres zamieszkania Uczestnika – w celu wypłaty Uczestnikowi Bonusu oraz wystawienia przez 

Organizatora formularza PIT-11, o którym mowa w pkt 5.4. Regulaminu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. Osoby niepodlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w 

Polsce (nierezydenci) zobowiązani będą do podania dodatkowych informacji identyfikacyjnych wymaganych 

prawem.  

5.4. Otrzymanie Bonusu przez Uczestnika skutkuje powstaniem po stronie Uczestnika obowiązku podatkowego. 

Uczestnik ma obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości do właściwego urzędu 

skarbowego na podstawie wystawionego przez Organizatora formularza PIT-11.   

5.5. Bonus zostanie wypłacony przelewem na wskazany rachunek bankowy Uczestnika w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania prawidłowych danych wskazanych w pkt 5.3. Regulaminu.  

 

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA   

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez dostawców łącza internetowego 

lub przeglądarek internetowych lub inne osoby, z których usług Uczestnik korzysta w związku z udziałem w 

Programie.   

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKA  

7.1. PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU, UCZESTNIK OŚWIADCZA, ŻE UZYSKAŁ OD KANDYDATA ZGODĘ NA 

PRZEKAZANIE JEGO DANYCH OSOBOWYCH ORGANIZATOROWI W CELACH REKRUTACYJNYCH, W TYM W 

CELU SKONTAKTOWANIA SIĘ Z KANDYDATEM PRZEZ ORGANIZATORA DROGĄ MAILOWĄ LUB 

TELEFONICZNĄ. ZABRONIONE JEST PRZEKAZYWANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA DANYCH 

OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB, KTÓRE NIE WYRAZIŁY ZGODY, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ.   

7.2. ZABRONIONE JEST PRZEKAZYWANIE ZA POŚREDNICTWEM FORMUALRZA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ 

PRAWO LUB REGULAMIN, TREŚCI NARUSZAJĄCYCH PRAWA OSÓB TRZECICH LUB INNE DOBRA CHRONIONE 

PRAWEM LUB TREŚCI NIEPRAWDZIWYCH, NIEAKTUALNYCH LUB WPROWADZAJĄCYCH W BŁĄD ODNOŚNIE 

KANDYDATA, UCZESTNIKA LUB ORGANIZATORA.   

7.3. NARUSZENIE PRZEZ UCZESTNIKA POSTANOWIEŃ REGULAMINU, A W SZCZEGÓLNOŚCI PKT 7.1. LUB 7.2. 

REGULAMINU, POWODUJE UTRATĘ PRAWA UCZESTNIKA DO BONUSU BEZ WZGLĘDU NA SKUTECZNOŚĆ 

POLECENIA, CO NIE WYŁĄCZA INNYCH PRAW LUB ROSZCZEŃ ORGANIZATORA DO UCZESTNIKA 

PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO.   

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

8.1. Uczestnik może złożyć reklamację związaną z udziałem w Programie:  

8.1.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1. Regulaminu z dopiskiem „Program 

Polecaj – Reklamacja” lub  

8.1.2. drogą mailową na adres: praca@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując „Program Polecaj 

– Reklamacja”.  



8.2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Uczestnika, informacje 

jednoznacznie identyfikujące Formularz wysłany przez Uczestnika, którego dotyczy reklamacja oraz opis 

podstaw reklamacji.    

8.3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Organizator wezwie 

Uczestnika do jej uzupełnienia.   

8.4.  Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania. 

Brak odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznacza uznanie reklamacji.   

8.5. Od negatywnie rozpatrzonej reklamacji Uczestnik ma prawo złożyć odwołanie do Organizatora. Organizator 

rozpatrzy odwołanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego otrzymania. Brak odpowiedzi na odwołanie 

we wskazanym terminie oznacza uznanie odwołania i tym samym uznanie reklamacji.   

9. KOMISJA  

9.1. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie Komisja powołana przez Organizatora.   

9.2. Komisja będzie składała się z 3 (trzech) osób.   

9.3. Do zadań Komisji należy w szczególności:  

9.3.1. nadzór nad przebiegiem Programu;  

9.3.2. rozpatrywanie reklamacji Uczestników – jednoosobowo;  

9.3.3. rozpatrywanie odwołań od negatywnie rozpatrzonych reklamacji – dwuosobowo; odwołania nie może 

rozpatrywać członek Komisji, który wydał zaskarżoną decyzję w sprawie reklamacji.   

 

10. DANE OSOBOWE  

10.1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników oraz Kandydatów w rozumieniu 

Rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO), przy czym zasady przetwarzania danych 

osobowych Kandydatów określa odrębna „Informacja dotyczącą ochrony prywatności osób poleconych w 

związku z dokonanym zgłoszeniem w ramach Programu Polecaj organizowanego przez Medicalgorithmics S.A.” 

umieszczona na Stronie internetowej Programu.  

10.2. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 

Medicalgorithmics S.A., Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub adresem e-mail: 

compliance@medicalgorithmics.com. 

10.3. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe Uczestnika przekazane mu bezpośrednio przez Uczestnika.  

10.4. Podanie danych osobowych zawartych w Formularzu jest niezbędne do przystąpienia do Programu.  

10.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 5.3. Regulaminu jest niezbędne do realizacji Programu 

oraz wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, związanych z Programem.   

10.6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z Regulaminem:  

a) w celu realizacji Programu (podstawa prawna – uzasadniony interes administratora polegający na 

umożliwieniu Uczestnikom polecania kandydatów do pracy na zasadach opisanych w Regulaminie – 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); oraz  

b) wykonania przez Organizatora ciążących na nim obowiązków prawnych wynikających z ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych, związanych z Programem (podstawa prawna – obowiązek 

prawny ciążący na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) 

10.6. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi CRM lub usługi 

tworzenia lub administrowania stronami internetowymi na rzecz Organizatora.   

10.7.Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do 

krajów trzecich, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE.  Aby chronić 

dane osobowe, Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na to decyzji 



Komisji Europejskiej albo (ii) na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul umownych. 

Informujemy, że Administrator, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła umowy o 

przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby uzyskać dostęp do 

dokumentów, z których Administrator korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych osobowych z terytorium 

EOG, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych. 10.8. Dane osobowe Uczestnika oraz ich wszelkie 

kopie zostaną usunięte przez Organizatora:  

10.8.1. po upływie 2 (dwóch) lat od dnia dokonania ostatniego polecenia przez Uczestnika, jeżeli nie zostanie 

spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1. Regulaminu; albo  

10.8.2. jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w pkt 5.1.1. Regulaminu, a nie zostanie spełniony 

warunek wskazany w pkt 5.1.2. Regulaminu, z chwilą zakończenia współpracy Organizatora z 

Kandydatem; albo   

10.8.3. jeżeli zostaną spełnione warunki, o których mowa w pkt 5.1.1.-5.1.2., tzn. dojdzie do skutecznego 

polecenia, z chwilą wypełnienia wszystkich obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz 

przepisów prawa;  chyba że dalsze przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie wymagane 

przez prawo.    

10.9. Każdy Uczestnik ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych 

przez Organizatora, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

danych przez Organizatora.  10.10. Uczestnik może żądać dostarczenia danych go dotyczących w 

ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma 

prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi lub żądać, by dane zostały przesłane innemu 

administratorowi bezpośrednio przez Organizatora, o ile jest to technicznie możliwe.   

10.11. W celu skorzystania z praw, o którym mowa w pkt 10.9.-10.10. powyżej należy skontaktować się z 

Organizatorem:  

10.11.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1. Regulaminu z dopiskiem „Program 

Polecaj – Compliance” lub  

10.11.2. drogą mailową na adres: compliance@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując 

„Program Polecaj – Compliance”.  

10.12. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

11.1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Programu oraz w siedzibie Organizatora.  

11.2. Przystępując do Programu, Uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie 

wiadomości e-mail od Organizatora zgodnie z Regulaminem.   

11.3. Regulamin może ulegać zmianom w trakcie trwania Programu. Zmiany Regulaminu będą skuteczne od chwili 

ich publikacji na stronie Programu lub od momentu wskazanego w ogłoszeniu o zmianie. Zmiana Regulaminu 

nie wpływa na prawa nabyte przed jej wejściem w życie.  

11.4. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, wszelką pisemną korespondencję do Organizatora w związku z 

Programem należy kierować:  

11.4.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1. Regulaminu z dopiskiem „Program 

Polecaj” lub  

11.4.2. drogą mailową na adres: praca@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując „Program 

Polecaj”.  

     



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMIN PROGRAMU POLECAJ   

 

Wzór zgody Kandydata na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w przypadku wyrażenia zgody na 

udział w przyszłych rekrutacjach 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 

Warszawa  moich danych osobowych zawartych w Formularzu Programu Polecaj oraz w dokumentach aplikacyjnych, 

do celów realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych.” 

  



Informacja dotyczącą ochrony prywatności osób poleconych w związku z dokonanym zgłoszeniem w ramach 

Programu Polecaj organizowanego przez Medicalgorithmics S.A. 

 

1. Niniejsza informacja dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych osób poleconych (dalej jako 

„Kandydat”) w ramach programu poleceń pracowników Polecaj w Medicalgorithmics S.A. 

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych (RODO) jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 w 

Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000372848, NIP: 5213361457, posiadająca kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 432.782,90 PLN 

(dalej jako „Organizator”).  

3. Regulamin Programu Polecaj dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj.  

4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 

Medicalgorithmics S.A., Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub adresem e-

mail: compliance@medicalgorithmics.com. 

5. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe przekazane mu bezpośrednio przez Uczestnika w zakresie 

analogicznym do zakresu danych przekazanych przez Kandydata Uczestnikowi. 

6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane: 

a) w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zatrudnienia osoby, której 

kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Organizatora, (podstawa 

prawna – czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, obowiązek 

prawny - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Kodeks pracy).  

b) w przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji 

prowadzonych przez Organizatora (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO). 

7. Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi CRM lub usługi 

tworzenia lub administrowania stronami internetowymi na rzecz Organizatora.   

8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), 

do krajów trzecich, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE.  Aby 

chronić dane osobowe, Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na 

to decyzji Komisji Europejskiej albo (ii) na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul 

umownych. Informujemy, że Administrator, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła 

umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby 

uzyskać dostęp do dokumentów, z których Administrator korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych 

osobowych z terytorium EOG, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.  

9. Dane osobowe Kandydata oraz ich wszelkie kopie zostaną usunięte przez Organizatora:  

9.1. po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata, jeżeli w terminie do 

30 czerwca 2021 r. nie zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem na 

warunkach określonych Regulaminem; albo  

9.2. po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata w przypadku wyrażenia 

przez Kandydata zgody na udział w przyszłych rekrutacjach; 

9.3. jeżeli w terminie do 30 czerwca 2021 r. zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a 

Organizatorem, natomiast zakończy się ona w trakcie lub po upływie trwającego 3 (trzy) miesiące okresu 

próbnego, a Kandydat i Organizator po okresie próbnym nie zawrą umowy właściwej, z chwilą 

zakończenia współpracy Organizatora z Kandydatem; albo   

9.4. jeżeli dojdzie do skutecznego polecenia Kandydata zgodnie z Regulaminem, tzn. w terminie 30 czerwca 

2021 r. zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem i nie zakończy się ona 

w trakcie lub po upływie trwającego 3 (trzy) miesiące okresu próbnego, z chwilą wypełnienia wszystkich 

https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj


obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa; chyba że dalsze 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie wymagane przez prawo.    

10. Kandydat ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

danych przez Organizatora. Kandydatowi przysługuje ponadto prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Kandydat może żądać dostarczenia danych go dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi lub żądać, by dane zostały przesłane innemu administratorowi bezpośrednio przez 

Organizatora, o ile jest to technicznie możliwe.   

12. W celu skorzystania z praw, o którym mowa w pkt 10.-11. powyżej należy skontaktować się z Organizatorem:  

12.1. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 2. niniejszej informacji z dopiskiem 

„Program Polecaj – Compliance” lub  

12.2. drogą mailową na adres: compliance@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując 

„Program Polecaj – Compliance”.  

13. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacja dotyczącą ochrony prywatności osób poleconych w związku z dokonanym zgłoszeniem w ramach 

Programu Polecaj organizowanego przez Medicalgorithmics S.A. 

 

1. Niniejsza informacja kierowana jest w związku z poleceniem Pani/Pana (dalej jako „Kandydat”) w ramach 

programu poleceń pracowników Polecaj w Medicalgorithmics S.A.  

2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych 

osobowych (RODO) jest Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 w 

Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 

0000372848, NIP: 5213361457, posiadająca kapitał zakładowy i wpłacony w wysokości 432.782,90 PLN 

(dalej jako „Organizator”).  

3. Regulamin Programu Polecaj dostępny jest na stronie internetowej Organizatora 

https://www.medicalgorithmics.pl/o-nas/polecaj 

4. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem: 

Medicalgorithmics S.A., Inspektor Ochrony Danych, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa lub adresem e-

mail: compliance@medicalgorithmics.com. 

5. Organizator przetwarza wyłącznie dane osobowe przekazane mu bezpośrednio przez Uczestnika w zakresie 

analogicznym do zakresu danych przekazanych przez Kandydata Uczestnikowi. 

6. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane: 

a) w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego zmierzającego do zatrudnienia osoby, której 

kwalifikacje i umiejętności najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Organizatora, (podstawa 

prawna – czynności zmierzające do zawarcia umowy – art. 6. ust. 1 lit. b) RODO, obowiązek 

prawny - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Kodeks pracy).  

b) w przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji 

prowadzonych przez Organizatora (podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 

6 ust. 1 lit. a) RODO). 

7. Dane osobowe Kandydata mogą być przekazywane podmiotom trzecim świadczącym usługi CRM lub usługi 

tworzenia lub administrowania stronami internetowymi na rzecz Organizatora.   

8. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), 

do krajów trzecich, które nie gwarantują tego samego poziomu ochrony, który jest wymagany w UE.  Aby 

chronić dane osobowe, Administrator będzie przekazywać dane wyłącznie (i) na podstawie zezwalającej na 

to decyzji Komisji Europejskiej albo (ii) na podstawie zatwierdzonych przez UE standardowych klauzul 

umownych. Informujemy, że Administrator, na podstawie standardowych klauzul umownych UE, zawarła 

umowy o przekazywaniu danych osobowych z terytorium EOG do krajów trzecich, w tym do USA. Aby 

uzyskać dostęp do dokumentów, z których Administrator korzysta przy przesyłaniu Pani/Pana danych 

osobowych z terytorium EOG, należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych.  

9. Dane osobowe Kandydata oraz ich wszelkie kopie zostaną usunięte przez Organizatora:  

9.5. po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata, jeżeli w terminie do 

30 czerwca 2021 r. nie zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem na 

warunkach określonych Regulaminem; albo  

9.6. po upływie 12 miesięcy od dnia dokonania ostatniego polecenia Kandydata w przypadku wyrażenia 

przez Kandydata zgody na udział w przyszłych rekrutacjach; 

9.7. jeżeli w terminie do 30 czerwca 2021r. zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a 

Organizatorem, natomiast zakończy się ona w trakcie lub po upływie trwającego 3 (trzy) miesiące okresu 

próbnego, a Kandydat i Organizator po okresie próbnym nie zawrą umowy właściwej, z chwilą 

zakończenia współpracy Organizatora z Kandydatem; albo   

9.8. jeżeli dojdzie do skutecznego polecenia Kandydata zgodnie z Regulaminem, tzn. w terminie 30 czerwca 

2021r. zostanie nawiązana współpraca pomiędzy Kandydatem a Organizatorem i nie zakończy się ona w 

trakcie lub po upływie trwającego 3 (trzy) miesiące okresu próbnego, z chwilą wypełnienia wszystkich 



obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu oraz przepisów prawa; chyba że dalsze 

przetwarzanie danych osobowych Uczestnika będzie wymagane przez prawo.    

10. Kandydat ma prawo żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez 

Organizatora, prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania 

danych przez Organizatora. Kandydatowi przysługuje ponadto prawo cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11. Kandydat może żądać dostarczenia danych go dotyczących w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 

formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu 

administratorowi lub żądać, by dane zostały przesłane innemu administratorowi bezpośrednio przez 

Organizatora, o ile jest to technicznie możliwe.   

12. W celu skorzystania z praw, o którym mowa w pkt 10.-11. powyżej należy skontaktować się z Organizatorem:  

12.3. drogą pisemną na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 2. niniejszej informacji z dopiskiem 

„Program Polecaj – Compliance” lub  

12.4. drogą mailową na adres: compliance@medicalgorithmics.com w tytule wiadomości wpisując 

„Program Polecaj – Compliance”.  

13. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub 

innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych.  

 


