Czysty efekt
tel.: 34 392 31 45
fax: 501 635 828
e-mail: biuro@clean24h.pl

Użyte terminy:
OSOBA REKOMENDOWANA

Osoba reprezentująca podmiot zainteresowany usługą świadczoną przez CLEAN24h Sp. z o.o.,
której dane nie figurują w bazie klientów Work Express Sp. z o.o. i Outsourcing Solutions Partner
sp. z o.o.

OSOBA REKOMENDUJĄCA

Osoba polecająca podmiot zainteresowany skorzystaniem z usługi świadczonej przez CLEAN24h
Sp. z o.o., której dane nie figurują w bazie klientów Work Express Sp. z o.o. i Outsourcing
Solutions Partner sp. z o.o.

PRACOWNIK CLEAN24h

Pracownik, który będzie odpowiedzialny za realizację świadczonej przez CLEAN24h Sp. z o.o.
usługi

ORGANIZATOR PROGRAMU

Clean24h Sp. z o.o., ul. Bankowa 20, 42-320 Niegowa.

§ 1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem programu partnerskiego „Czysty Zysk” jest Clean24h Sp. z o.o., z siedzibą przy ul.Bankowej 20, 42-320 Niegowa. Za Program
odpowiedzialny jest Dział Współpracy Polska. Regulamin programu jest dostępny w siedzibie Organizatora.
§ 2. Warunki uczestnictwa:
W programie nie mogą brać udziału pracownicy stali firmy Clean24h Sp. z o.o., Work Express Sp. z o.o. oraz Outsourcing Solutions Partner Sp. z o.o.
świadczący pracę w centrali w Katowicach i w oddziałach firmy ani ich rodziny (małżonkowie, partnerzy, dzieci).
Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, udział w programie w charakterze osób rekomendujących może brać każda osoba pełnoletnia, w tym
pracownicy firmy Work Express Sp z o.o. zatrudnieni na podstawie umowy o pracę tymczasową a także klienci firmy Work Express sp. z o.o.
Prawo do uzyskania nagrody nie powstaje jeżeli osoba rekomendująca zgłosiła jako osobę rekomendowaną siebie, osobę prowadzącą z nią wspólnie
gospodarstwo domowe lub osobę, której dane figurują już w bazie firm Clean24h Sp. z o.o., Work Express Sp. z o.o. albo Outsourcing Solutions
Partner Sp. z o.o.
W przypadku istnienia jakichkolwiek umów (porozumień) dotyczących współpracy przy pozyskiwaniu klientów, łączących osobę rekomendującą
z którąkolwiek z firm należących do grupy Work Express, udział w programie nie może prowadzić do otrzymania nagrody. Podobnie, wcześniejsze
uzyskanie wynagrodzenia za daną czynność wyklucza możliwość uzyskania za nią nagrody w ramach programu „Czysty Zysk”.
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§ 3. Zasady programu:
Po dokonaniu i potwierdzeniu rejestracji w programie za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://clean24h.pl/czysty-zysk Osoba
rekomendująca otrzymuje zestaw dokumentów do podpisania przed osobę zainteresowaną usługą świadczoną przez Clean24h sp. z o.o.

Zgłoszenie osoby rekomendowanej następuje poprzez wysyłanie kopii podpisanych dokumentów na adres e-mail biuro@clean24h.pl, fax na
numer 32 721 57 50, lub listownie na adres siedziby organizatora programu.
Dokonane przez osobę rekomendującą zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać pisemne oświadczenie osoby rekomendowanej
o zgodzie na gromadzenie oraz przetwarzanie przez Work Express Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach jej danych osobowych dla potrzeb związanych
z niniejszym Programem, o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Work Express Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach dla potrzeb
związanych z Programem "Czysty Zysk" organizowanym przez Clean24h Sp. z o.o. z siedzibą w Niegowej (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”
W momencie, w którym zarekomendowana osoba podpisze umowę i dokona zapłaty za usługę, osobie rekomendującej przysługuje prawo do
nagrody pieniężnej (bonusu) w wysokości 500 (słownie: pięciuset) złotych brutto.
W przypadku zrealizowania się warunku określonego powyżej, osoba rekomendująca zostanie powiadomiona pisemnie przez Organizatora o
uzyskaniu prawa do nagrody.
Kwoty przyznanych nagród zostaną pomniejszone o należne zobowiązania publicznoprawne wymagane przez obowiązujące przepisy prawa RP.
Osoby prawne i fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, mają obowiązek zadeklarować w swoich przychodach wartość przekazanej przez
Organizatora programu nagrody pieniężnej.
Warunkiem otrzymania nagrody przez osobę rekomendującą jest podpisanie umowy i dokonanie zapłaty za usługę przez osobę rekomendowaną.
Nagrody pieniężne wysłane będą przelewem na konto bankowe osoby rekomendującej.
Kwoty wypłacane za każde kolejne podane osoby są stałe, zgodne z zasadami przedstawionymi w regulaminie.
W przypadku, w którym więcej niż jedna osoba rekomenduje tę samą osobę zainteresowaną, prawo do nagrody uzyska wyłącznie osoba, która jako
pierwsza została zarejestrowana w systemie Organizatora programu.
Wszystkim uczestnikom programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i żądania usunięcia w
każdym czasie.
Osoba rekomendująca może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie - W przypadku rezygnacji z
udziału w Programie, dane osobowe osoby rezygnującej zostaną usunięte z bazy danych Organizatora programu.
W przypadku naruszenia przez osobę rekomendującą warunków niniejszego regulaminu Organizator Programu ma prawo wykluczenia takiej osoby z
Programu, co jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
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§ 4. Postępowanie w przypadku reklamacji:
Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego programu, powinny być składane Organizatorowi pisemnie, pod adresem wskazanym w § 1
„Postanowienia ogólne” w terminie 7 dni od daty zaistnienia podstaw do jej wniesienia (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje nadane po
tym terminie nie będą rozpatrywane.
Organizator, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, rozpatrzy otrzymaną reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym
stanowisku.
Decyzje Organizatora programu „Czysty Zysk” są ostateczne i żadna dalsza procedura w tej sprawie nie będzie realizowana.
§ 5. Postanowienia dodatkowe:
Wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi związane z programem partnerskim „Czysty Zysk” będą przyjmowane przez cały czas trwania programu w
Clean24h pod numerem telefonu +48 32 721 56 48.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości należności wskazanych w § 3 w przypadku wejścia w życie w trakcie trwania programu
nowych przepisów prawa podatkowego.
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