
 

 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU POLEĆ ZNAJOMEMU SDA 

 

1.     Organizatorem Programu „Poleć znajomemu SDA” jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni 

przy al. Zwycięstwa 96/98, działającą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000554532, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym 

Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego, nr NIP 

5842741225 (dalej: SDA). 

 

2. Program „Poleć znajomemu SDA” polega na nagradzaniu przez SDA na zasadach określonych w 

niniejszym Regulaminie Osób Polecających, które zarekomendowały innej osobie (Kandydatowi) 

rozpoczęcie kursu organizowanego przez SDA. 

 

3. Osobą Polecającą w rozumieniu niniejszego Regulaminu (dalej: Osoba Polecająca) jest osoba wskazana w 

formularzu na stronie www.sdacademy.pl/polecsda jako polecająca kurs.  

 

4. Kandydatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu (dalej: Kandydat) jest osoba, która zawarła z SDA w 

terminie 30 dni od dnia wypełnienia formularza zgłoszeniowego umowę o świadczenie usług, których 

przedmiotem jest kurs z zakresu: programowania, testowania, projektowania UX, Cyber Security, Game 

Dev lub Data Science i uczestniczy w tym kursie przez minimum 60 dni od daty startu kursu i w tym czasie 

nie zrezygnowała z zawartej umowy (wypowiedziała ją) albo nie odstąpiła od niej. 

5. Rekomendacji Osoba Polecająca dokonuje poprzez przekazanie Kandydatowi informacji o możliwości 

uczestniczenia w kursie prowadzonym przez SDA. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy na 

www.sdacademy.pl/polecsda  wpisując swoje dane oraz Osoby Polecającej: imię, nazwisko, adres e-mail i 

numer telefonu. Po wypełnieniu zgłoszenia skontaktuje się z Kandydatem pracownik SDA w celu finalizacji 

uczestnictwa w kursie SDA. 

6. Kandydat, który zdecyduje się na realizację szkolenia w dowolnie wybranym pakiecie uprawniony jest do 

skorzystania z rabatu w zależności od wybranego pakietu: 

„Wiedza” - 1000zł,  

„Kariera w IT” - 1000zł,  

„Kariera w IT PRO”- 1000zł,  

„Gwarancja Pracy” -1000zł. 

7. Rabat nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez SDA na dany Kurs, w chwili wypełnienia przez 

Kandydata formularza zgłoszeniowego.  

8. Nagrodą za rekomendację dla Osoby Polecającej jest kwota w wysokości 1 000 zł netto.  

9. Nagroda przysługuje Osobie Polecającej na warunkach określonych w ust. 10-13 poniżej. 

10. Osoba Polecająca może polecić maksymalnie 3 Kandydatów. 
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11. Nagroda nie przysługuje w przypadku zarekomendowania kursu Kandydatowi, który jest absolwentem 

SDA. Nagroda za rekomendację należy się wyłącznie, gdy zostaną spełnione łącznie następujące warunki: 

a)           Kandydat podpisze umowę na wybrany przez siebie kurs w terminie 30 dni od daty wypełnienia 

prze niego formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 

b) Zapłata wynagrodzenia należnego SDA z tytułu realizacji Umowy o świadczenie usług 

szkoleniowych nastąpi jednorazowo, niezależnie od tego czy płatnikiem będzie bezpośrednio 

Kandydat, czy też płatność będzie realizowana przez podmiot trzeci. 

c) Kandydat w terminie 60 dni od startu kursu nie zrezygnuje z uczestnictwa w kursie, nie wypowie 

zawartej z SDA umowy o świadczenie usług oraz nie odstąpi od niej. 

 

12. Osoba Polecająca w celu ustalenia spełnienia warunków określonych w ust. 8 powyżej i ustalenia prawa do 

nagrody zobowiązana jest skontaktować się z SDA (na adres info@sdacademy.pl nie później niż w terminie 

3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu przez Kandydata, w przeciwnym razie prawo do otrzymania nagrody 

wygasa. 

13. Osoba Polecająca przyjmuje do wiadomości, że wypłata nagrody przez SDA wiąże się z obowiązkiem 

spełnienia przez SDA szeregu wymogów formalno–prawnych, stąd też w przypadku przyznania Osobie 

Polecającej nagrody, może ona zostać zobowiązana do uzupełnienia dokumentów niezbędnych do wypłaty 

tej nagrody. W przypadku braku odesłania takich dokumentów w terminie 14 dni od daty ich wysłania przez 

SDA, nagroda przepada. 

14. W przypadku spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Nagroda zostanie wypłacona 

Osobie Polecającej w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia się Osoby Polecającej do SDA i spełnienia 

wszystkich Warunków od dnia, w którym zostały zatwierdzone wszystkie warunki.  

15. Niniejszy Program trwa od 5 maja 2022 roku do 04 maja 2023 roku, co oznacza, iż w tym okresie Kandydaci 

powinni przesłać swoje zgłoszenie zgodnie z ust. 5 powyżej, aby Osoba Polecająca mogła otrzymać 

nagrodę. 

16. Kandydat oraz Osoba Polecająca przystępując do Programu Poleceń wyrażają zgodę na przetwarzanie ich 

danych osobowych przez SDA na potrzeby realizacji Programu Poleceń. Administratorem tych danych 

osobowych jest SDA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Dane przetwarzane będą w okresie trwania Programu 

Poleceń, do czasu wypłaty nagrody, przy czym nie dłużej niż wynika to z przepisów powszechnie 

obowiązujących. Kandydatowi oraz Osoba Polecającej przysługuje prawo dostępu do treści danych, do 

sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 

nadzorczego do cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez SDA 

przed jej cofnięciem i jednocześnie wyklucza uczestnictwo Kandydata lub Osoby Polecającej w Programie 

Poleceń. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@sdacademy.pl, 

17. SDA zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów niniejszego Regulaminu, w każdym czasie oraz bez 

podania przyczyny .Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie SDA oraz na jego stronie internetowej. 
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