
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGULAMIN PROGRAMU POLEĆ ZNAJOMEMU PROJEKT INVEST IN POMERANIA 

 
1. Organizatorem Programu „Poleć znajomemu Projekt - Invest in Pomerania” (dalej: Program Poleceń) jest 

Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni (81-350) przy ul. Plac Kaszubski 8/205, działającą 

na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000498762, której 

akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Sądu Rejestrowego, posiadającą REGON: 222045640, NIP: 5862289739 (dalej: PFIG). 
 
2. Program „Poleć znajomemu Projekt Invest in Pomerania” polega na nagradzaniu przez PFIG na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie osób (Osób Polecających), które zarekomendowały innej osobie 
 

(Kandydatowi) udział w realizowanym przez PFIG projekcie Invest in Pomerania oraz rozpoczęcie realizacji kursu 

w technologii Data Science organizowanego przez PFIG w ramach tego projektu. 
 
3. Osobą Polecającą w rozumieniu niniejszego Regulaminu (dalej: Osoba Polecająca) jest pełnoletnia osoba fizyczna, 
 

która: 
 
a) ma lub miała zawartą z PFIG umowę o świadczenie usług szkoleniowych i 
 
b) uczestniczy lub uczestniczyła w realizowanym przez PFIG szkoleniu oraz 
 
c) przystąpiła do udziału w niniejszym programie i 
 
d) poleciła innej osobie udział w realizowanym przez PFIG projekcie Invest in Pomerania oraz rozpoczęcie realizacji 
 
kursu w technologii Data Science organizowanego przez PFIG w ramach tego projektu oraz 
 
a jej dane osobowe zostały podane przez Kandydata w formularzu na stronie na stronie www.pomorskie-idzie-w-it.pl jako 
 
polecającą kurs. 
 
4. Kandydatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu (dalej: Kandydat) jest pełnoletnia osoba, która spłeniła łącznie 

następujące warunki: 
 
a) Wyraziła zainteresowanie udziałem w realizowanym przez PFIG projekcie Invest in Pomerania (dalej: Projekt), 
 
b) Wypełniła formularz rekrutacyjny do Projektu znajdujący się na stronie www.pomorskie-idzie-w-it.pl, podając 

dane Osoby Polecającej, 
 
c) Wzięła udział w rekrutacji do Projektu 
 
d) zawarła z PFIG w terminie 30 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego Umowę szkoleniową na 

realizację projektu „Invest in Pomerania” 
 
e) uczestniczyła w szkoleniu realizowanym przez PFIG w ramach Projektu przez co najmniej 30 dni, licząc od daty 
 
rozpoczęcia kursu i w tym czasie nie zrezygnowała z zawartej umowy (wypowiedziała jej) albo nie odstąpiła od niej. 
 
5. Osoba Polecająca dokonuje rekomendacji poprzez przekazanie Kandydatowi informacji o możliwości uczestniczenia 

w realizowanym przez PFIG projekcie Invest in Pomerania oraz o możliwości realizacji kursu w technologii Data 

Science organizowanego przez PFIG w ramach tego projektu. Kandydat, wypełniając formularz zgłoszeniowy do 

Projektu na stronie www.pomorskie-idzie-w-it.pl podaje dane oraz Osoby Polecającej: imię, nazwisko oraz adres e-

mail i numer telefonu oraz bierze udział w rekrutacji do Projektu. 
 
6. Nagrodą za rekomendację dla Osoby Polecającej jest kwota w wysokości 500 zł netto. PFIG pokrywa pozostałe koszty 

związane z wypłatą nagrody, określone przez prawo. 



7. Nagroda przysługuje Osobie Polecającej na warunkach określonych w ust. 8 - 11 poniżej. 
 
8. Nagroda nie przysługuje w przypadku zarekomendowania kursu Kandydatowi, który wypełnił we wcześniejszym 

terminie formularz rekrutacyjny do Projektu lub rozpoczął udział w Projecie. 
 
9. Nagroda za rekomendację należy się wyłącznie, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 
 
a) Kandydat wyraził zainteresowanie udziałem w realizowanym przez PFIG Projekcie, 
 
b) Kandydat wypełnił formularz rekrutacyjny do Projektu znajdujący się na stronie www.pomorskie-idzie-w-it.pl, 
 
podając dane osoby polecającej, 
 
c) Kandydat wziął udział w rekrutacji do Projektu, 
 
d) Kandydat zawarła z PFIG w terminie 30 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego Umowę szkoleniową 

na realizację projektu „Invest in Pomerania” 
 
e) Kandydat uczestniczył w szkoleniu realizowanym przez PFIG w ramach Projektu przez co najmniej 30 dni, licząc od 
 
daty rozpoczęcia kursu i w tym czasie nie zrezygnowała z zawartej umowy (wypowiedziała jej) albo nie odstąpiła od niej. 
 
10. Osoba Polecająca przyjmuje do wiadomości, że wypłata nagrody przez PFIG wiąże się z obowiązkiem spełnienia przez 
 

PFIG szeregu wymogów formalno–prawnych, stąd też w przypadku przyznania Osobie Polecającej nagrody, może 

ona zostać zobowiązana do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wypłaty tej nagrody. W przypadku braku 

odesłania takich dokumentów w terminie 14 dni od daty ich wysłania przez PFIG, nagroda przepada. 
 
11. Nagroda zostanie wypłacona Osobie Polecającej w terminie 30 dni od dnia, w którym wszystkie warunki określone w 

ust. 9 i 10 zostaną soełnione. 
 
12. Niniejszy Program trwa 14 marca 2023 roku do 27.05.2023 roku, co oznacza, iż w tym okresie Kandydaci powinni 

przesłać swoje zgłoszenie zgodnie z ust. 4 lit b) powyżej, aby Osoba Polecająca mogła otrzymać nagrodę. 
 
13. Kandydat oraz Osoba Polecająca przystępując do Programu Poleceń wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych przez PFIG na potrzeby realizacji Programu Poleceń. 
 
14. Przystępując do Programu, Kandydat oświadcza, że Osoba Polecająca, zapoznała się z klauzulą informacyjną o 

przetwarzaniu jego danych osobowych w programie „POLEĆ ZNAJOMEMU INVEST IN POMERANIA” w Pomorskiej 

Fundacji Inicjatyw Gospodarczych, udostępniając Kandydatowi swoje dane, wyraża zgodę na ich przetwarzanie. 
 
15. 1Wykorzystanie danych kontaktowych Osoby polecającej jest możliwe jedynie wtedy, gdy Osoba polecająca jest 

poinformowana o rozpowszechnieniu swoich danych przez Kandydata i wyraża na to zgodę. Za uzyskanie zgody 

odpowiada Kandydat. 
 
16. Osoba polecająca oraz Kandydat wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z 

ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych i 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz 

na komunikowanie się drogą telefoniczną lub mailową. 
 
17. Wzięcie udziału w Programie Poleceń oznacza, iż: 
 

a) Administratorem danych jest Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski nr 8, 
 

lok. 205, kod 81-350, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji 

Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000498762, o numerze REGON: 222045640, NIP: 5862289739 
 

b) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w Programie Poleceń oraz rekrutacji do Projektu, w 

szczególności przyjęciu zgłoszeń do Programu Poleceń oraz do Projektu, weryfikacji spełnienia warunków udziału w 

Projekcie, ustaleniu osób zakwalifikowanych do Projektu, rozpatrzeniu ewentualnych uwag co do przeprowadzenia 

rekrutacji, tworzeniu zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora. 



 
c) Udział w Programie Poleceń wiąże się z podaniem danych osobowych niezbędnych do wzięcia udziału w 

Programie Poleceń oraz w rekrutacji do Projektu zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu udziału w Programie Poleceń oraz rekrutacji do 

Projektu jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu 

dochodzenia i ochrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości 

ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celach marketingowych dane 

będziemy przetwarzali wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) aż do czasu 

wycofania zgody lub zgłoszeniasprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 

e) Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 

f) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, 

jeśli zauważy, iż jego dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa; 
 

g) Przysługuje Państwu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
 

 
h) Dane osobowe będą przechowywane do momentu ukończenia procesu rekrutacji lub zakończenia czynności 

względem Osoby Polecającej wynikających z Programu Poleceń np. wypłaty nagrody za polecenie. 
 
18. Osoba Polecająca jest uprawniona do zgłoszenia PFIG reklamacji związanej z jej udziałem w Programie Poleceń. 
 
19. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 14 dni od daty dokonania przez Osobę Polecającą zgłoszenia, w 

następujący sposób: 
 
a) pisemnie na adres siedziby PFIG albo 
 
b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@pfig.org.pl 
 
20. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
 
21. PFIG zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów niniejszego Regulaminu, w każdym czasie oraz bez podania 

przyczyny. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie PFIG oraz na jej stronie internetowej www.pomorskie-idzie-

w-it.pl . 
 
22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy 

prawa. 
 
23. Spory odnoszące się i wynikające z Programu Poleceń będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej. 
 
24. Organizatorzy nie stosują alternatywnych metod rozstrzygania sporów z konsumentami, o ile nie wymagają tego 

wyraźnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie jest zobowiązany do udziału w postępowaniach dotyczących 

pozasądowego rozstrzygania sporów z konsumentami. Organizatorzy jednocześnie informuje, że Komisja Europejska 

prowadzi platformę przeznaczoną do pozasądowego wnoszenia skarg i dochodzenia roszczeń. Platforma jest 

dostępna pod następującym linkiem: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. 
 


