REGULAMIN PROGRAMU
EY CERTIFIED
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki, na jakich odbywa się program
pod nazwą EY Certified (zwany dalej “Programem”).
Program rozpoczyna się dniu 20.11.2020 roku i trwa przez czas nieokreślony.
Organizatorem Programu są:
1) Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting sp. k. z siedzibą w
Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod
nr KRS 0000222114, NIP 525-23-14-195,
2) Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Corporate Finance sp. k. z siedzibą
w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000468103, NIP 526-03-00-670,
3) EY Doradztwo Podatkowe Krupa sp. k. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000739952, NIP: 526-11-83-835,
4) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, NIP:
526-020-79-76
zwane wspólnie dalej “Organizatorem”.
Udział w Programie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
Program jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Program ten powstał w celu powiększenia bazy rekrutacyjnej Organizatorów oraz innych spółek
z grupy EY, których dane znajdują się pod adresem https://www.ey.com/pl_pl/dane-spolek.
Zbierane dane osobowe uczestników Programu w trakcie jego trwania przetwarzane są przez
Organizatora oraz spółki z grupy EY w celu aktywnego udziału w obecnych i przyszłych
procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Organizatora i spółki z grupy EY.
Program w całości obywa się poprzez stronę internetową pod adresem www.eycertified.pl (dalej:
„Platforma”).
§2
UCZESTNICY PROGRAMU

1.

Uczestnikiem Programu może być:
a)
pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie
przekroczyła 26 roku życia,
b)
osoba zamieszkująca teren Rzeczpospolitej Polskiej,
c)
osoba, która jest studentem szkoły wyższej (państwowej lub prywatnej) i która posiada
ważny status studenta,
d)
osoba, która zarejestrowała się na Platformie i wyraziła zgodę na udział w Programie;
e)
osoba, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin,

2.

W Programie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora
lub spółek z grupy EY oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i
prowadzeniu Programu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w
sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.
§3
ZASADY I PRZEBIEG PROGRAMU

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Jak zostało to określone w § 1 ust. 6 Regulaminu, Program ten powstał w celach prowadzenia
aktywnej rekrutacji przez Organizatora i spółki z grupy EY wśród Uczestników. Uczestnik
potwierdza, że ma świadomość celu tego Programu i jego uczestnictwa w nim. Powyższe nie
oznacza, że Organizator lub spółki z grupy EY złożą każdemu Uczestnikowi oferty pracy lub
współpracy w jednej ze spółek z grupy EY, a Uczestnik ma świadomość, że nie może kierować do
Organizatora lub spółek z grupy EY żadnych roszczeń związanych z brakiem przedstawienia
Uczestnikowi oferty pracy lub współpracy.
Program polega na zarejestrowaniu się na Platformie Organizatora, na której w czasie
obowiązywania Programu Organizator udostępni możliwość wypełnienia testu (dalej:
„Test”).Test sprawdza wiedzę z zakresu Audytu, Doradztwa Podatkowego, Strategii i Transakcji,
Consultingu oraz umiejętności miękkich i na jego podstawie określane są indywidualne
preferencje uczestników. Test zawierać będzie zestaw pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik
może wykonać Test tylko jeden raz.
Uczestnicy będą mogli wykonać Test w każdym czasie obowiązywania Programu. Test nie ma
ograniczeń czasowych, a także można go wykonać częściowo.
Na podstawie wszystkich odpowiedzi Uczestnika na pytania Testowe, Uczestnik otrzyma od
Organizatora wynik Testu obejmujący, w szczególności informacje jakie kompetencje Uczestnika
były badane oraz procentowy wynik poprawnych odpowiedzi na Test. Wynik testu będzie
widoczny w profilu Uczestnika. Organizator nie będzie zobowiązany do przekazywania informacji
Uczestnikowi na temat tego, na które pytania Testu Uczestnik odpowiedział prawidłowo, a na
które błędnie.
Uczestnicy, którzy zdobędą największą ilość poprawnych odpowiedzi z Testu, zostaną
wytypowani przez Organizatora oraz w odrębnej komunikacji przekazanej przez Organizatora
tym Uczestnikom, Organizator zaprosi ich do udziału w drugim etapie Programu, który będzie
polegał na możliwości zdobycia tzw. EY badges w jednej z dziedzin przygotowanej przez
Organizatora. Uczestnictwo w drugim etapie Programu będzie uregulowane odrębnym
regulaminem.
W Programie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest rejestrowanie się
do Programu w imieniu osób trzecich.
§4
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.
2.
3.

Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszelkie naruszenia Regulaminu Programu mogą skutkować wykluczeniem uczestnika Programu
z udziału w nim.
Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, z
zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie albo społecznie
niewłaściwe.
§5
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

2.

Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika Programu w przypadku:
a)
podania nieprawdziwych danych osobowych przy rejestracji w Programie,
b)
nie spełnienia wymogów Regulaminu.
W najszerszym możliwie zakresie dopuszczalnym przez prawo Organizator wyłącza swoja
odpowiedzialność wobec Uczestników.
§6
REKLAMACJE

1.
2.
3.

Wszelkie reklamacje dotyczące Programu mogą być składane drogą elektroniczną na adres:
certified@pl.ey.com z dopiskiem “Program EY Certified Reklamacja”.
Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail, dokładny opis sytuacji i
powód złożenia reklamacji.
Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi o jej rozwiązaniu osobę składającą reklamację
drogą elektroniczną na adres korespondencyjny w terminie 21 dni od dnia jej otrzymania.

§7
DANE OSOBOWE I PRAWA AUTORSKIE
1. Uczestnik poprzez udział w Programie wyraża zgodę wobec Organizatora na przetwarzanie
danych osobowych zamieszczonych podczas rejestracji do Programu w celach
aktywnego udziału w obecnych i przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez
Organizatora i spółki z grupy EY. Uczestnik również wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim
przez Organizatora i spółki z grupy EY w celu określonym powyżej.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator lub spółki z grupy EY.
3. Odbiorcą danych osobowych są pracownicy i współpracownicy oraz podmioty wspomagające
Organizatora w jego biznesowej działalności. Podmiotem wspomagającym Organizatora w
prowadzeniu Platformy jest Marek Mantużyk, przedsiębiorca prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą M2 Graphics Mantużyk Marek oraz Grzegorz Perl, przedsiębiorcą
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Perl Team.
4. Dane osobowe Uczestników biorących udział w Programie będą przechowywane w celu
przeprowadzenia Programu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, jest artykuł 6
ust. 1 a) Rozporządzenia 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 (RODO).
5. Przetwarzane kategorie danych osobowych Uczestników to dane osobowe, które pochodzą
bezpośrednio od Uczestnika, który wprowadził je do Platformy, to jest: imię, nazwisko, e-mail, nr
telefonu, uczelnia, kierunek i rok studiów, miasto, wynik Testu oraz inne dane, które Uczestnik
przekaże za pośrednictwem Platformy lub podczas trwania Programu.
6. Dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Uczestnika
żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.
7. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
8. Dane osobowe przekazane Organizatorowi podawane są mu dobrowolnie. Podanie przez
Uczestnika danych osobowych jest warunkiem udziału w Programie, brak podania tych danych
uniemożliwi Uczestnikowi udział w Programie.
9. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych
osobowych.
10. Kontakt do inspektora danych osobowych:
kontaktdaneosoboweEYPolska@pl.ey.com.

§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
2.
3.
4.

5.

Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna dla wszystkich Uczestników Programu na
www.eycertified.pl
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz prawo do odwołania Programu
w każdym czasie przy jednoczesnym poinformowaniu uczestników o tego rodzaju zmianach.
Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie
decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Zgłoszenie się
do Programu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega
sobie prawo do dokonywania wiążącej wykładni przepisów niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

