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1. Ogólne postanowienia
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich odbywa się Program Poleceń
Zewnętrznych (dalej ”Program Poleceń Boldare”), którego Organizatorem jest Boldare
(formalnie XSolve Sp. z o. o. oraz Chilid Sp. z o.o).
1.2. Program Poleceń Zewnętrznych jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających
statusu pracownika lub współpracownika Boldare.
1.3. Czas trwania programu: od 01.01.2019 r. do odwołania. Boldare w każdej chwili może
podjąć decyzję o jego zakończeniu.
1.4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.5. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Programu.

2. Definicje
Ilekroć w Regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, rozumie się przez nie:
2.1. Boldare - formalnie XSolve Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królowej Bony 13,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000308949, NIP 631-256-34-43
oraz Chilid Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach przy ul. Królowej Bony 13, wpisana do
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000511773, NIP 631-257-82-55
2.2. Osoba Polecająca – osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Programie
określone w niniejszym Regulaminie, która w czasie trwania Programu przesłała CV
Kandydata na wskazany w Regulaminie adres e-mail.
2.3. Kandydat - osoba fizyczna spełniająca warunki uczestnictwa w Programie określone
w niniejszym Regulaminie, której CV w czasie trwania Programu zostało przesłane przez
Osobę Polecającą na wskazany w Regulaminie adres e-mail.
2.4. Zrekrutowany Kandydat – Kandydat zakwalifikowany do Programu Poleceń Boldare,
który ostatecznie został zatrudniony przez Boldare do pracy bądź współpracy.
2.5. Okres Próbny – okres 4 (czterech) miesięcy, przez który Zrekrutowany Kandydat musi
być zatrudniony lub współpracować z Boldare.
2.6. Baza Boldare – wewnętrzna baza wszystkich kandydatów, którzy aplikowali do
Boldare.
2.7. P
 rogram - Program Poleceń Boldare.
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3. Wysokość bonusu
3.1. Wysokość bonusu dla Osoby Polecającej wynosi 4000 zł netto niezależnie od
stanowiska na które został polecony Kandydat.

4. Warunki uczestnictwa w Programie
4.1. W Programie jako:
a) Kandydat może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania w
Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie z warunkami
Programu.
b) Osoba Polecająca może wziąć udział każda osoba fizyczna, mająca miejsce
zamieszkania w Polsce, która ukończyła 18 lat w dniu dokonania polecenia zgodnie
z warunkami Programu Poleceń Boldare oraz osoba prawna niebędąca “agencją
headhunterską” rozumianą jako agencją, której głównym profilem działalności jest
poszukiwanie kandydatów do pracy, które to wyłączone są z Programu Poleceń
Boldare
4.2. Osoba Polecająca nie może dokonać polecenia samego siebie.
4.3. Osoba Polecająca może wziąć udział w Programie bez względu na to, czy wcześniej
brała udział w procesie rekrutacyjnym w Boldare.
4.4. Osoba Polecająca może polecić nieograniczoną ilość osób.
4.5. Kandydat musi być brany pod uwagę w co najmniej jednym z niżej wymienionych
projektach rekrutacyjnych aktualnie prowadzonych w Boldare:
a) QA Engineer,
b) PHP Developer,
c) QA Business Analyst,
d) Product Designer
e) DevOps Engineer
Aktualne opisy projektów rekrutacyjnych są dostępne na stronie kariery Boldare:
https://www.boldare.com/career/
4.6. Kandydat jest zakwalifikowany do Programu w momencie, gdy łącznie spełnione są
następujące warunki:
a) Kandydat nie jest obecnym lub byłym pracownikiem Boldare.
b) Kandydat nie figuruje w Bazie Boldare lub figuruje w Bazie Boldare, ale w okresie
ostatnich 12. miesięcy Kandydat nie został zaangażowany w żaden proces rekrutacji
prowadzony przez Boldare
c) Kandydat poświadczył, że został polecony przez Osobę Polecającą, podając jej imię,
nazwisko i adres e-mail w formie określonej w pkt. 5.5. niniejszego Regulaminu
d) Kandydat złożył w CV oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach rekrutacyjnych o następującym brzmieniu: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji przez
XSolve sp. z o.o. oraz Chilid Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach na potrzeby prowadzenia
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obecnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych uwzględniając aplikacje na także
inne stanowiska.”
4.7. Jeśli w przeciągu 3 miesięcy od zgłoszenia rekomendacji przez Osobę Polecającą
Kandydat nie zostanie zaangażowany w żaden z prowadzonych przez Boldare procesów
rekrutacyjnych wymienionych w pkt 4.5., rekomendacja traci ważność.
4.8. Osoba Polecająca jest uprawniona do uzyskania bonusu w ramach Programu Poleceń
Boldare w momencie, gdy Zrekrutowany Kandydat przepracował w Boldare minimum 4
(cztery) miesiące nie będąc w okresie wypowiedzenia.
4.9. Kandydat może być polecony tylko przez jedną Osobę Polecającą. W przypadku
polecenia Kandydata przez więcej niż jedną osobę, decyduje kolejność otrzymania
polecenia Kandydata.

5. Proces polecenia Kandydatów
5.1. Osoba Polecająca przesyła CV Kandydata za pośrednictwem adresu e-mail:
career@boldare.com.
5.2. Kandydaci poleceni w jakikolwiek inny sposób lub bez przedłożenia wymaganych
informacji i dokumentów określonych w pkt 5.3, 5.4., 5.5, 5.8. niniejszego Regulaminu nie
będą brani pod uwagę przez Boldare.

5.3. Polecone CV Kandydata musi zawierać następujące dane Kandydata: imię i nazwisko,
numer telefonu, adres e-mail oraz klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji przez XSolve sp. z o.o. oraz Chilid
Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach na potrzeby prowadzenia obecnych oraz przyszłych
procesów rekrutacyjnych uwzględniając aplikacje na także inne stanowiska.”
5.4. W momencie wysyłania CV Kandydata na adres career@boldare.com, Osoba
Polecająca w treści wiadomości e-mail musi zamieścić oświadczenie, że posiada zgodę na
udostępnienie danych osobowych Kandydata: „O
 świadczam, że uzyskałem/-łam od
Kandydata, którego polecam w ramach Programu, zgodę na udostępnienie XSolve
Sp. z o.o. oraz Chilid Sp. z o.o z siedzibą w Gliwicach jego danych osobowych oraz na
ich przetwarzanie dla celów przystąpienia przeze mnie do Programu i realizacji
postanowień Regulaminu Programu Poleceń Zewnętrznych, zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 poz. 1000)  o
 raz postanowieniami Regulaminu Programu.”
5.5. Najpóźniej 1 (jeden) dzień po wysłaniu CV Kandydata przez Osobę Polecającą,
Kandydat prześle na adres e-mail career@boldare.com potwierdzenie, że został polecony
przez Osobę Polecającą, podając jej imię, nazwisko i adres e-mail.
5.6. Osoba przyjmująca CV Kandydata do 2 (dwóch) dni roboczych przesyła na adres
e-mail Kandydata następującą wiadomość: „XSolve Sp. z o.o. oraz Chilid Sp. z o.o
pozyskała Pani/Pana dane osobowe od [imię i nazwisko osoby Polecającej] w celu
przetwarzania ich dla potrzeb obecnej i przyszłych rekrutacji oraz osoba
przekazująca Pani/Pana dane oświadczyła, że uzyskała Pani/Pana zgodę na
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udostępnienie danych w XSolve Sp. z o.o oraz Chilid Sp. z o.o o powyższych celach.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu możliwość poprawiania danych oraz
możliwość zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie.”
5.7. Boldare w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Kandydata
poinformuje Osobę Polecającą w drodze korespondencji e-mail, czy Kandydat został
zakwalifikowany do Programu Poleceń Boldare, tj. spełnił warunki określone w 4.6.
Regulaminu.
5.8. W sytuacji gdy Kandydat nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Boldare i nie będzie wiedział o przesłaniu jego CV przez osoby trzecie, bonus nie
należy się, a Boldare nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikających z
naruszenia ochrony danych osobowych Kandydata. W takim przypadku, całkowita
odpowiedzialność za ewentualne naruszenie ochrony danych osobowych spoczywa na
Osobie Polecającej.

6. Zasady wypłaty bonusów
6.1. Bonus będzie wypłacany na podstawie stosownej umowy cywilnoprawnej zawartej
między Boldare a Osobą Polecającą.
6.2. Bonus jest wypłacany po zakończeniu Okresu Próbnego. Jeśli Zrekrutowany Kandydat
nie przepracuje pełnego Okresu Próbnego, bonus nie przysługuje.
6.3. Boldare poinformuje Osobę Polecającą o fakcie Zrekrutowania Kandydata drogą
mailową.
6.4. Osoba Polecająca jest zobowiązana maksymalnie do 5 (pięciu) dni od momentu
otrzymania informacji o przyznaniu bonusu przesłać do Boldare na adres zwrotny dane
niezbędne do przygotowania umowy i wypłaty bonusu.
6.5. Bonus z tytułu zatrudnienia Kandydata będzie wypłacony Osobie Polecającej
maksymalnie do 10-ego dnia kolejnego miesiąca od dnia zakończenia Okresu Próbnego
Kandydata.
6.6. Bonus zostanie wypłacony Osobie Polecającej tylko i wyłącznie jeśli zostaną
dopełnione wszystkie warunki określone w Regulaminie.

7. Postanowienia końcowe
7.1. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu wymaga formy pisemnej i takiego
samego trybu, jaki obowiązuje przy wprowadzaniu Regulaminu.
7.2. Osoba Polecająca przystępując do Programu potwierdza tym samym, że zapoznała się
z postanowieniami regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść.
7.3. W sprawach spornych bądź nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyzję
podejmuje Boldare.
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