Refer a Friend (Candidate)
Regulamin polecenia

Rules of recommendation

1. Za każdego kandydata przesłanego przez Ciebie a
którego Square One zaangażuje (na jakiejkolwiek
podstawie prawnej), dokonamy płatności w wysokości
2500 PLN.

1. For every candidate sent by you and then engaged or
employed by Square One we will make a payment of
PLN 2500.

2. Przed przesłaniem kandydata niezbędne jest
uzyskanie zgody kandydata na przesłanie jego CV do
Square One. CV powinno zawierać zgodę kandydata na
przetwarzanie danych osobowych.

2. Before the candidate is sent to Square One, it is
necessary that their consent for their CV to be sent to
Square One is obtained. The CV should contain the
candidate’s consent for their personal data to be
processed.

3. Warunkiem dokonania płatności jest pozostanie
kandydata na tej samej pozycji przez 12 tygodni.
Płatność zostanie dokonana w ciągu 14 dni od upłynięcia
12 tygodni od daty początkowego zatrudnienia
kandydata, jeśli w tym czasie jest on dalej zaangażowany
na tej samej pozycji.

3. The payment is conditional upon the candidate being
engaged in the same position for 12 weeks. The payment
will be made within 14 days from when the period of 12
weeks from initial engagement of the candidate passes
and the candidate is still engaged on the same position at
that point.

4. Polecenie jest ważne przez 6 miesięcy od przesłania
CV kandydata Square One. (tzn. płatność będzie należna
tylko w przypadku, gdy kandydat rozpocznie współpracę
ze Square One w ciągu 6 miesięcy od otrzymania przez
Square One CV kandydata).

4. A recommendation is valid for 6 months from receipt of
the candidate’s CV by Square One (i.e. a payment will
only be made if the candidate is engaged by Square One
within 6 months of receipt of the candidate’s CV by
Square One).

5. CV polecanych kandydatów powinny być załączane
przy pomocy formularza (wkleić link)/wysyłane na adres
(wkleić adres mailowy).

5. CVs of the recommended candidates should be sent
using the online form or sent to
candreferral@squareoneresources.com.

6. W przypadku polecenia kandydata przez dwa inne
źródła, płatność zostanie dokonana na rzecz pierwszej
osoby, która poleciła kandydata.

6. In an event that a candidate is recommended by two
different sources, the payment will be made to the first
person who recommended the candidate.

7. Płatność będzie się należeć za:

7. Payment will be due for:

7.1. Kandydatów niezarejestrowanych w bazie danych
Square One; lub

7.1. Candidates not registered in Square One’s database;
or

7.2. Kandydatów zarejestrowanych w bazie Square One,
ale z którymi Square One nie kontaktowało się przez
minimum 6 miesięcy przed datą otrzymania CV z
polecenia osoby trzeciej.

7.2. Candidates registered in Square One’s database, but
with whom Square One had no contact for a minimum of
6 months prior to the receipt of the CV from a third party
as a recommendation.

Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości, płatność nie należy
się za poleconego kandydata, jeśli jest on już
zarejestrowany w bazie danych Square One i Square
One miało z nim kontakt w ciągu 6 miesięcy przed
poleceniem jego CV przez osobę trzecią.

For the avoidance of doubt, no payment shall be due for
a recommended candidate if such candidate is already
registered in Square One’s database and Square One
has been in contact with the candidate in the 6 months
preceding the recommendation by a third party.

8. Podmioty będące dostawcami Square One i
otrzymujące marżę za danego kandydata nie są uważane
za osoby trzecie, i nie będzie im się należeć opłata za
polecenie.

8. Parties who are suppliers to Square One and will
receive margin for the placement of the recommended
person are not considered third parties and will not be
due a referral fee.

9. To odbiorca jest odpowiedzialny za zadeklarowanie
płatności do urzędu skarbowego oraz uiszczenie

podatków związanych z płatnością, jeśli istnieje taki
obowiązek.
10. Jakiekolwiek spory związane z niniejszymi warunkami
lub kwestie nieuregulowane warunkami niniejszego
regulaminu będą rozstrzygane przez Square One.
Decyzja Square One w jakichkolwiek kwestiach będzie
ostateczne. Square One zastrzega sobie prawo do
zmiany niniejszych warunków poprzez umieszczenie
nowej wersji warunków na stronie internetowej, lub do
całkowitego zakończenia akcji.

9. The recipient is responsible for declaring the payment
to the tax authorities and payment of the appropriate
taxes, if applicable.
10. Any disputes in relation to these rules or matters not
provided for in these rules will be resolved at Square
One’s discretion. Square One’s decision in any matter will
be final. Square One reserves the right to amend these
rules through posting of new rules on its website, or to
cease operating the recommendation scheme
completely.

