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§1 

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu „Konkurs Rekrutacyjny iTechnologie” jest firma iTechnologie – spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie (05-509), ul. Słoneczny Sad 8 lok. 4, 

REGON: 142373509, NIP: 1231211542, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000355773, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł (zwana dalej 

„Organizatorem”). 

2. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się 

pod adresem: http://litehr.pl/itechnologie (zwaną dalej „stroną konkursu”). 

3. Organizator przeprowadzi konkurs przy użyciu platformy LiteHR znajdującej się pod adresem: 

http://litehr.pl  (zwaną dalej „platformą”). 

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 

19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

§2 

Warunki i zasady wzięcia udziału w Konkursie 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

2. Uczestnictwo w konkursie wiążę się z jednoczesnym uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym 

firmy iTechnologie Sp. z o.o. dotyczącym stanowiska testera. 

3. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. 

4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu oraz 

przesłanie odpowiednich informacji oraz dokumentów przy pomocy formularza zgłoszeniowego 

dostępnego na stronie konkursu. Ponadto informacje zawarte w formularzu oraz dokumentach 

powinny być wiarygodne oraz umożliwiać późniejszy kontakt z uczestnikiem. 

5. Organizator ma prawo do weryfikacji (usuwania) zgłoszeń do Konkursu, które nie spełniają 

warunków, o których mowa. 

§3 

Przebieg konkursu 

1. Konkurs trwa od dnia 18.07.2017 r. do dnia 23.08.2017r. 

2. Całkowity czas trwania konkursu podzielony został na dwa etapy. Etap 1 – trwający od dnia 

18.07.2017 r. do dnia 8.08.2017 r. poświęcony jest na rejestrację uczestników. Po zakończeniu 

etapu 1 zgłoszenie się do konkursu nie będzie możliwe. Podczas trwania etapu 2 uczestnicy 

zarejestrowani w etapie 1 otrzymają zaproszenie do wykonania testu przygotowanego specjalnie 

na rzecz konkursu. Etap 2 trwać będzie od dnia  9.08.2017r  do 16.08.2017r. 

3. Testy odbywać się będą na platformie LiteHR. Każdy z uczestników będzie miał  7 dni na 

rozpoczęcie wykonywania testu licząc od momentu otrzymania zaproszenia.  

http://litehr.pl/itechnologie
http://litehr.pl/
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4. Przeprowadzenie testu wśród uczestników konkursu umożliwi uzyskanie wiarygodnego rankingu, 

na podstawie którego przyznane zostaną nagrody konkursowe. 

5. Ostateczne wyniki konkursu zostaną opublikowane do dnia 23.08.2017 r. 

§4 

Nagrody 

1. Nagrody możliwe do zdobycia w konkursie: 

a. Miejsce 1 – Kupony Paysafecard o sumarycznej wartości 200zł. 

b. Miejsca 2-3 – Kupon Paysafecard o wartości 100 zł. 

c. Miejsca 4-6 – Nagroda książkowa 

2. Nagrody zostaną przyznane osobom, które uzyskają najwyższe wyniki (6 pierwszych miejsc). W 

przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o lepszym wyniki decydować będzie czas 

wykonywania testu. 

3. Uczestnicy Konkursu, którzy zostaną nagrodzeni, zostaną o tym poinformowani drogą 

elektroniczną na adres podany przy zgłoszeniu do Konkursu. 

4. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej stronie konkursu do 

dnia 23.08.2017 r., co będzie jednoznaczne z powiadomieniem uczestników o wynikach 

Konkursu. 

5. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę. 

6. Uczestnikom przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nagrody. 

7. Nagrody zostaną wydane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej, Poczty Polskiej 

S.A. lub przesyłki kurierskiej, do rąk własnych, za potwierdzeniem tożsamości adresata. 

§5 

Stanowisko testera w firmie iTechnologie 

1. Każdy uczestnik konkursu bierze udział w procesie rekrutacyjnym na stanowisko "Tester 

oprogramowania" firmy iTechnologie Sp. z o.o. 

2. Organizator zaprosi na rozmowę rekrutacyjną wybranych kandydatów, sugerując się osiągniętym 

przez nich wynikiem w konkursie. 

3. Organizator, przy wyborze kandydata, będzie brał pod uwagę również inne czynniki: oczekiwania 

finansowe, dostępność, przebieg rozmowy rekrutacyjnej. 

4. Organizator zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji przed końcem konkursu. 

5. Organizator zastrzega możliwość zakończenia rekrutacji bez wyboru kandydata na stanowisko 

"Tester oprogramowania", w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał oczekiwań 

Organizatora. 

§6 

Przechowywanie Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest 

Organizator. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu, a w przypadku 
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wyrażenia zgody na otrzymywanie mailem ofert oraz informacji od Organizatora także w tym 

celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa w 

konkursie niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu oraz związanego z nim 

procesu rekrutacyjnego. 

2. Każdy wpis w systemie LiteHR jest gromadzony i przetwarzany zgodnie z prawem i wytycznymi 

Generalnego Inspektora Danych Osobowych. Zbiory danych platformy są zgłoszone do GIODO. 

Wszystkie dane w systemie są zaszyfrowane w sposób stuprocentowo uniemożliwiający dostęp 

do danych osobom postronnym 

 

§7 

Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za 

pośrednictwem adresu e-mail: biuro@itechnologie.com.pl). Reklamacja powinna zawierać dane 

identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz 

żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż 

w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji 

Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego. 

4. W wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik konkursu  zostanie powiadomiony z 

zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, 

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

§7 

Postanowienia Końcowe 

1. Niniejszy regulamin dostępy pod adresem http://litehr.pl/itechnologie jest jedynym 

dokumentem określającym szczegółowe zasady konkursu „Konkurs rekrutacyjny iTechnologie”. 

2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami 

Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., 

Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn 

organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia 

uczestników Konkursu. 

http://litehr.pl/itechnologie

