ZASADY PROGRAMU „PRACUJ Z NAMI”
Artykuł 1 Postanowienia ogólne
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4.
5.
6.

Organizatorem akcji „Pracuj z Nami” („Akcja”) jest Unibail-Rodamco Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-120), ul. Złota 59, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000153593, NIP: 5262678510, REGON 015337972 („Organizator”), podmiot zarządzający
Centrum Handlowym „Galeria Wileńska”, położonym w Warszawie przy ulicy Targowej 72, Centrum Handlowym
„Galeria Mokotów”, położonym w Warszawie przy ulicy Wołoskiej 12 oraz Centrum Handlowym „Arkadia”,
położonym w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 82 (indywidualnie „Centrum” oraz łącznie „Centra”).
Celem Akcji jest umożliwienie zainteresowanym osobom („Uczestnicy”) zdobycie umiejętności przydanych na rynku
pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach, a następnie umożliwienie udziału Uczestnikom w targach pracy, w
trakcie których będą oni mieli możliwość spotkania z potencjalnymi pracodawcami.
Przy organizacji Akcji Organizator będzie współpracował w wybranymi przez siebie podmiotami („Partnerzy”), które
w szczególności mogą być zaangażowane w prowadzenie szkoleń, o których mowa w Artykule 3 poniżej oraz targów
pracy, o których mowa w Artykule 4. Partnerzy Akcji to Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" z siedzibą w
Warszawie (03-420), ul. Szwedzka 6/82, NIP 5251570714, REGON 011975836, oraz Fundacja Rozwoju Osobistego
StartGO! z siedzibą w Warszawie (02-972), ul. Sarmacka 18/90, NIP 9512380306, REGON 147234238, oraz szkoły na
terenie Warszawy, które wyraziły chęć udziału w Akcji.
Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, która w dniu uczestnictwa w szkoleniu bądź rejestracji ukończyła
16 lat.
Uczestnicy nie będą zobowiązani do uiszczania jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora ani Partnerów za
uczestnictwo w Akcji.
Organizator nie gwarantuje zatrudnienia jakiemukolwiek Uczestnikowi ani we własnym przedsiębiorstwie ani przez
osoby trzecie (w tym przez Partnerów). Organizator wyraźnie oświadcza, iż zastrzega sobie możliwość uznaniowego
wyboru, którzy z Uczestników zostaną zakwalifikowani do udziału w dalszych etapach Akcji.

Artykuł 2 Zgłoszenia Uczestników
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Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest potwierdzenie chęci udziału poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zgłoszenie uczestnictwa poprzez stronę
internetową wskazaną przez Organizatora w materiałach promocyjnych.
Uczestnictwo w Akcji rozumie się poprzez:
a) uczestnictwo w szkoleniu organizowanym na terenie szkoły będącej Partnerem Akcji, lub
b) uczestnictwo w targach pracy organizowanych na terenie Centrum Handlowego Arkadia w dn. 25.04.2019
r., lub
c) uczestnictwo w szkoleniu i targach pracy, o których mowa w lit. a i b powyżej łącznie.
Przez zgłoszenie uczestnictwa rozumie się łączne wykonanie następujących czynności:
a) wypełnienie i wysłanie za pośrednictwem strony internetowej wskazanej przez Organizatora bądź
przekazanie osobiście Organizatorowi formularza zgłoszeniowego;
b) udział w szkoleniu przeprowadzonym na terenie szkoły Partnera bądź konsultacji CV w dniu targów na
terenie Centrum Handlowego Arkadia;
c) wyrażenie przez Uczestnika zgody na brzmienie niniejszego Regulaminu;
d) wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Akcji;
e) wyrażenie przez Uczestnika zgody na wykorzystywanie wizerunku w celu informowania o Akcji.
Poza zgłoszeniem za pośrednictwem strony internetowej bądź podczas szkolenia prowadzonego przez Partnera,
Uczestnik może zgłosić swe uczestnictwo w Akcji bezpośrednio w dniu targów w punkcie rejestracji w Centrum
Handlowym Arkadia. W takim przypadku poproszony zostanie o wypełnienie formularza (zawierającego w
szczególności zgody o których mowa w ustępie 3 powyżej).
W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraził w trakcie zgłaszania uczestnictwa którejkolwiek ze zgód, o której mowa w
ustępie 3 powyżej, Organizator nie zakwalifikuje go do dalszego etapu Akcji oraz usunie wszelkie przekazane przez
niego dane osobowe.

Artykuł 3 Uczestnictwo w szkoleniach
1.

Uczestnicy Akcji będą mogli wziąć udział w przeznaczonych dla nich szkoleniach, które odbędą się w terminach
ustalonych z Partnerami w danych szkołach (dla uczestników delegowanych przez Partnerów) bądź w konsultacjach
CV w dniu targów na terenie Centrum Handlowego Arkadia. Tematyka szkoleń dotyczyć będzie pracy z klientem,
kompetencji miękkich potrzebnych przy procesie rekrutacyjnym oraz dokumentów aplikacyjnych. O dokładnym
miejscu, tematyce oraz godzinach szkoleń Uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów.
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Udział w szkoleniach, o których mowa w ustępie 1 powyżej, odbywa się w ramach zajęć szkolnych w ramach ustaleń
z przedstawicielami Partnera i jest bezpłatny. Jednocześnie Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek zwrotu
kosztów ani innych świadczeń w związku z uczestnictwem w szkoleniach.
Organizator może weryfikować udział Uczestników w poszczególnych częściach szkoleń (np. poprzez zobowiązanie
Uczestników do podpisania listy obecności).

Artykuł 4 Targi pracy
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2.
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Każdy z Uczestników, który uczestniczył w szkoleniach, o których mowa w Artykule 3 powyżej, będzie mógł wziąć
udział w targach pracy, tj. spotkaniu z przedstawicielami Partnerów, którego celem będzie nawiązanie przez
Uczestników kontaktów z przedstawicielami Partnerów i ewentualne późniejsze zatrudnienie.
Targi pracy, o których mowa powyżej, odbędą się w dniu 25 kwietnia 2019 r. w Centrum Handlowym Arkadia. O
dokładnym miejscu oraz godzinie spotkania Uczestnicy zostaną poinformowani przez Partnerów.
W przypadku zmiany terminu targów pracy Organizator powiadomi o tym Partnerów, którzy zobowiązani będą
przekazać informację Uczestnikom.
Organizator wyraźnie zastrzega, iż nie gwarantuje, iż poszczególni Partnerzy złożą Uczestnikom propozycje
zatrudnienia jak również nie gwarantuje warunków ani podstawy prawnej takiego zatrudnienia.
Uczestnik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej)
przez przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów (Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" oraz Fundacja Rozwoju
Osobistego StartGO!) przez okres 6 miesięcy od momentu udziału w targach pracy celem przeprowadzenia ankiet
dotyczących poziomu zadowolenia z Akcji oraz z zatrudnienia.

Artykuł 5 Dane osobowe oraz wizerunek Uczestnika
1.

2.

Organizator oświadcza, iż w celu realizacji Akcji konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych Uczestników
zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014
r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o
ochronie danych osobowych) z zastrzeżeniem, iż dane te będą przetwarzane w celu realizacji Akcji, na co Uczestnik
wyraża zgodę. Administratorem danych będzie Organizator. Udostępnienie danych przez Uczestnika jest
dobrowolne jednakże konieczne do realizacji Akcji. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez czas
niezbędny do wykonywania przez Organizatora obowiązków i uprawnień w ramach Akcji zgodnie z Regulaminem.
Uczestnik potwierdza, że został poinformowany, że przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, przenoszenia, prawo żądania ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec
przetwarzania, jak również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym Uczestnik potwierdza, że
wycofanie zgody nie wpłynie na ważność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego na podstawie uprzedniej
zgody. Ponadto, Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
Organizator informuje, iż w trakcie szkoleń oraz spotkań o których mowa w Regulaminie może być utrwalany obraz
w postaci zdjęć lub filmów. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie utrwalonego w ten sposób wizerunku
Uczestnika na stronach internetowych lub portalach społecznościowych Organizatora lub Centrów jako elementu
informacji o przeprowadzonej Akcji.

Artykuł 6 Postanowienia końcowe
1.
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Regulamin Akcji jest do wglądu w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej Organizatora:
pracujznami.com.pl.
Biorąc udział w Akcji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji zawarte w Regulaminie.
W przypadku jakichkolwiek uwag co do sposobu prowadzenia Akcji każdy z Uczestników może zwrócić się do
Organizatora z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Stosowne prośby należy kierować na e-mail Organizatora:
rekrutacja@urw.com, który udzieli odpowiedzi w terminie 7 dni.
W uzasadnionych wypadkach (takich jak istotne zmiany stanu prawnego, brak zainteresowania ze strony Partnerów
lub Uczestników lub inne równie istotne przyczyny), Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Akcji.
Z przyczyn o których mowa powyżej Organizator może również wprowadzić do Regulaminu stosowne zmiany. W
żadnym wypadku wprowadzone zmiany nie mogą jednak powodować konieczności uiszczania przez Uczestników
jakichkolwiek płatności za udział w Akcji. W takim przypadku Organizator powiadomi wszystkich Uczestników,
którzy dokonali zgłoszenia uczestnictwa w rozumieniu Artykułu 2 powyżej, o dokonanych zmianach. Po
powiadomieniu każdy z Uczestników ma prawo odmówić dalszego udziału w Akcji.

Strona 2 z 2

