
Regulamin Procesu Rekrutacyjnego

Obowiązuje od dnia 12 lipca 2022 r.

Niniejszy Regulamin reguluje sprawy związane z prowadzeniem Procesu Rekrutacyjnego

organizowanego przez:

Sages Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy

KRS pod numerem KRS 0000313297, posiadająca nr NIP: 1132737407, o kapitale zakładowym 50

000 PLN.

Zwaną dalej "Sages",

na rzecz:

"LUFTHANSA SYSTEMS POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z

siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 415, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańska – Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS

pod numerem KRS: 0000083575, posiadająca nr NIP: 5832468348, o kapitale zakładowym 200 000

PLN.

Zwaną dalej "Lufthansa Systems Poland",

Zmierzającego do pozyskania Uczestników do udziału w kursie specjalistycznym: Akademia Databse

Engineer przygotowującym do pracy na określonym stanowisku w Lufthansa Systems Poland.

1. Uczestnicy przystępujący do niniejszego Procesu Rekrutacji, przyjmują do wiadomości, iż

rekrutacja ta prowadzona jest przez Sages na rzecz Lufthansa, w celu pozyskania i

przeszkolenia kandydatów do pracy w Lufthansa Systems Poland.

2. Przystąpienie do niniejszego Procesu Rekrutacji i zakończenie go zdaniem Testu, jest

równoznaczne z zakwalifikowaniem na listę 10 osób, które uzyskają możliwość

przedstawienia oferty pracy w Lufthansa Systems Poland.

Przed podjęciem decyzji Lufthansa Systems Poland zastrzega sobie prawo do

przeprowadzenia dodatkowej rozmowy rekrutacyjnej.

3. Uczestnicy przystępujący do rekrutacji zobowiązują się przystąpić do testu sprawdzającego

poziom umiejętności z zakresu oczekiwanych wymagań na stronie danego kursu. Test wiedzy

ma na celu również dopasowanie grupy uczestników do oczekiwanego poziomu

4. Test składa się z dwóch etapów:

a. Testu z wiedzy na temat ogólnych zagadnień objętych programem oraz rozwiązania

zadania praktycznego,

b. Rozmowy kwalifikacyjnej.



5. Suma punktacji uzyskanej przez Uczestnika ze wszystkich zadań decydować będzie o jego

kwalifikacji do udziału w Kursie prowadzonym przez Sages.

6. W celu zakwalifikowania do Testu, kandydat powinien przesłać swoje CV poprzez dołączenie

jej do ankiety rekrutacyjnej.

7. Terminy poszczególnych etapów Testu zostaną przekazane drogą mailową, na adres podany

podczas rekrutacji.

8. W przypadku zakwalifikowania do Kursu poniżej 15 osób, pozostałym Uczestnikom

przydzielone zostanie dodatkowe zadanie praktyczne, którego rozwiązanie zostanie ocenione

przez Sages.

9. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów kilku osób decyduje kolejność zgłoszenia

do procesu rekrutacji.

10. Uczestnicy, którzy uzyskają najwyższą ocenę zostaną zakwalifikowani do Kursu.

11. Uczestnikom zakwalifikowanym do Kursu zostanie przedstawiona umowa o udział w Kursie.

12. Kurs z gwarancją oferty współpracy jest finansowany przez Lufthansa Systems Poland, bez

wkładu finansowego Uczestnika, a jego wartość wynosi 9 600 pln netto/osoba.

13. W przypadku umyślnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, rezygnacji, bądź

nieobecności na Kursie, nierealizowania założeń programowych, braków postępów w nauce,

powtórnego niezaliczenia Testu okresowego, powtórnego niezaliczenia Testu z całości kursu,

Uczestnik zobowiązany będzie samodzielnie pokryć wartość Kursu, o której mowa w ust. 12.

14. Administratorem danych osobowych jest Sages Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.

Nowogrodzkiej 62c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do

przystąpienia do rekrutacji na kurs.

15. Udostępnione w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe m.in. takie jak:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. e-mail

są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych.

16. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty ściśle z nami

współpracujące lub osoby wyłącznie upoważnione z następujących kategorii:

1. trenerzy i wykładowcy;

2. osoby współpracujące z Sages na podstawie umów cywilnoprawnych;

3. podmioty świadczące na rzecz Sages usługi:

a. z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,

b. marketingowe,

c. z zakresu obsługi szkoleń,

d. drukarskie i archiwizacyjne,

e. płatnicze,



f. prawne i windykacyjne.

17. Dane osobowe mogą być udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z

Administratorem na podstawie zawartej umowy, w celu świadczenia usług określonych w

umowie.

18. Możemy przetwarzać Dane Osobowe Uczestnika w celu:

1. zawarcia i wykonywanie umowy/umów łączących Sages z podmiotami, których dane

zostały podane - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6

ust. 1 lit. b RODO;

2. badania satysfakcji ze współpracy z Sages lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z

produktów lub usług - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim

jest ocena jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z

produktów i usług;

3. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Sages -

podstawą prawną, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.

realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest zatrudnianie nowych

pracowników;

4. prowadzenia statystyk - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim

jest możliwość weryfikacji wyników sprzedażowych;

5. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z

umową/umowami lub z przetwarzaniem danych osobowych - podstawą prawną

przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacja

prawnie uzasadnionego interesu Sages jakim jest możliwość ustalenia, dochodzenia

lub obrony przed roszczeniami;

6. spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych takich jak obowiązek

przechowywania dokumentacji sprzedażowej - podstawą prawną przetwarzania

danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie wymogów

prawnych.

19. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu w jakim dane

będą przetwarzane:

1. wykonaniem umowy/umów - do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia oraz

przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj.

do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych

z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;

2. badaniem satysfakcji ze współpracy z nami lub naszymi partnerami oraz satysfakcji z

produktów lub usług - do 3 miesięcy liczonych od momentu rozwiązania lub

wygaśnięcia umowy/umów, jako czasu, w którym występuje nasz uzasadniony nasz

interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do momentu wniesienia

sprzeciwu;



3. prowadzeniem rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Sages - do

momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub - w przypadku, gdy zgoda została

udzielona także na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji - do momentu

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje

uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do

momentu wniesienia sprzeciwu;

4. badaniem preferencji odnośnie do zapotrzebowania na produkty lub usługi - do

momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów jako czasu, w którym występuje

uzasadniony nasz interes w przetwarzaniu danych osobowych na ten cel albo do

momentu wniesienia sprzeciwu;

5. wypełnianiem ciążących na nas obowiązków prawnych — do momentu wygaśnięcia

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

20. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia i wycofania zgody na przetwarzanie poprzez kontakt z

Administratorem na adres e-mail info@kodolamacz.pl. Osoba, której dane dotyczą ma

również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony

Danych Osobowych, w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych.

21. Sages zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji

Regulaminu.

22. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie i zostaje wprowadzony na czas

nieoznaczony.


