Regulamin Programu Ambasadorskiego
Samsung R&D Institute Poland
“Feel the Pride”

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Definicje
1.1.Organizator
Organizatorem Programu jest Organizatorem Programu jest GoldenLine Sp z o.o. z siedzibą w
Warszawie (01-217 Warszawa) przy ulicy Kolejowej 5/7, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000241921, REGON 140216958, NIP 5262891445
1.2 Samsung R&D
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676 Warszawa) ul.
Postępu 14, Warszawa 02-676, NIP: 5261044039, KRS 0000128080
1.3 Kandydat
Osoba, która przystąpiła do Programu Ambasadorskiego Samsung R&D Institute Poland, chcąca
zostać Ambasadorem.
1.4 Ambasador
Osoba która otrzymała tytuł Ambasadora Samsung R&D Institute Poland.
1.5.Program
Program pod nazwą Program Ambasadorski Samsung R&D Institute Poland “Feel the Pride”,
realizowany przez Organizatora zgodnie z Regulaminem.

2. Cel Programu
Celem Programu jest wyłonienie 5 Ambasadorów, studentów uczelni, wskazanych w pkt. 4.1,
wybranych w procesie rekrutacji i włączenie ich w promocję marki Samsung R&D Institute Poland.
Ambasadorzy w oparciu o wytyczne Samsung R&D będą przekazywać studentom ze swoich uczelni
informacje dotyczące praktyk, staży, procesu rekrutacji a także specyfiki pracy w Samsung R&D.
Najlepiej ocenieni Ambasadorzy uzyskają szansę na dalszą współpracę bezpośrednio z Samsung
R&D Institute Poland.

3. Przedmiot Programu
Przedmiotem programu jest udział Ambasadorów w promowaniu marki pracodawcy Samsung R&D
Institute Poland w szczególności poprzez organizację wydarzeń na Uczelniach w których studiują
Ambasadorzy.

4. Uczestnicy Programu
4.1. Program Ambasadorski skierowany jest do studentów wybranych wydziałów 5 uczelni:
Politechniki Warszawskiej (Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału
Elektrycznego, Wydziału Fizyki, Wydziału Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Materiałowej,
Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych), Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydziału
Matematyki Stosowanej), Uniwersytetu Warszawskiego (Wydziału Fizyki, Wydziału Matematyki,
Informatyki i Mechaniki), Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki
Stosowanej, Wydziału Matematyki i Informatyki) oraz Politechniki Śląskiej (Wydziału Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, Wydziału Elektrycznego, Instytutu Fizyki, Wydziału Matematyki
Stosowanej, Wydziału Mechanicznego Technologicznego).
4.2 Rekrutacja skierowana jest do studentów aktywnie działających w kołach naukowych,
samorządzie studenckim oraz organizacjach i stowarzyszeniach studenckich, którzy płynnie poruszają
się w mediach społecznościowych.
4.3 Ambasadorem nie może być:
a) Osoba aktualnie zatrudniona u Organizatora
b) Osoba aktualnie zatrudniona w Samsung R&D Institute Poland na podstawie umowy o pracę

5. Czas trwania Programu
Program Ambasadorski Samsung R&D Institute Poland będzie trwał od czerwca do grudnia 2018
roku. Najaktywniejsi Ambasadorzy mają szansę na dalszą współpracę z Samsung R&D Institute
Poland.

6. Zadania Ambasadorów
Główne zadania Ambasadorów obejmują:
a) Budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy poprzez reprezentowanie Samsung R&D
Institute Poland na uczelniach
b) Organizowanie lub wsparcie wydarzeń i aktywności promujących Samsung R&D na
uczelniach tj warsztaty, konferencje, targi pracy, stoiska oraz inne działania inicjowane lub
zatwierdzone przez Samsung R&D Institute Poland
c) Promocja oferty praktyk i staży
d) Publikowanie informacji o realizowanych przez Samsung R&D Institute Poland projektach w
mediach społecznościowych
e) Współpracę z Biurami Karier, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na swojej
uczelni
f) Współpracę z innymi Ambasadorami Programu a także udział w spotkaniach szkoleniowych i
integracyjnych Ambasadorów
g) Raportowanie swojej aktywność w ramach Programu Ambasadorskiego

7. Lista punktacji dla Ambasadorów
7.1. Niektóre z aktywności Ambasadorów (w ramach ich głównych zadań) będą dodatkowo
punktowane według poniższych reguł:
a) Użycie jednego z wymienionych hashtagów #beapartofsamsung i/lub #feelthepride - 1 pkt
b) Przesłanie propozycji postu dotyczącego tematyki związanej z działalnością pracodawcy
Samsung R&D wraz ze zdjęciem, które zostanie zatwierdzone oraz opublikowane na
beapartofsamsung.pl - 3 pkt
c) Przesłanie wideo z wydarzeń związanych z Samsungiem, które zostanie zatwierdzone oraz
opublikowane na beapartofsamsung.pl - 5 pkt
d) Stworzenie eksperckiego materiału prasowego przez Ambasadora polecającego Samsunga
jako pracodawcę przyszłości - 10 pkt
e) Obecność na targach/konferencjach/imprezach związanych z m.in. nowymi technologiami
udokumentowana zdjęciami i przesłana w terminie maksymalnie 24 godzin od wydarzenia 15 pkt
f) Polecenie Samsunga jako pracodawcy, której efektem będzie zaproszenie kandydata na
rozmowę rekrutacyjną - 30 pkt
g) Zorganizowanie przez Ambasadora warsztatów/szkolenia/konferencji dla studentów - 50 pkt
7.2. Punktacje sumują się tj. Udział w konferencji technologicznej potwierdzony zdjęciem,
opublikowane na kanale Ambasadora z użyciem jednego ze wspomnianych hashtagów warte jest 16
punktów (15pkt) + (1pkt) = (16pkt)
7.3. Po zakończeniu Programu, Ambasador, który według powyższych kryteriów uzyska największą
ilość punktów otrzyma zaproszenie na branżową konferencję lub szkolenie o wartości do 2500 zł
brutto, opłacone i rozliczone przez Organizatora.

II PROCES REKRUTACYJNY
1. Rekrutacja do Programu
Nabór do Programu trwa od 25 maja do 17 czerwca 2018 roku, w wyjątkowych przypadkach
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu przyjmowania zgłoszeń.

2. Procedura zgłoszeniowa
2.1. Kandydat może zgłosić chęć uczestnictwa w Programie:
a) W formie papierowej za pomocą formularza dołączonego do ulotki rozdawanej na
Uczelniach, na których odbędą się eventy tzn. na Uniwersytecie Warszawskim w dniu
29.05.2018, na Politechnice Warszawskiej w dniu 04.06.2018 oraz na Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie w dniu 06.06.2018 r. Poprawnie wypełniony i podpisany formularz
należy pozostawić w tym samym dniu na swojej Uczelni na stoisku Samsung R&D Institute
Poland
b) W formie elektronicznej na stronie www.beapartofsamsung.pl, za pomocą prawidłowo
wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z dołączonym CV
c) W formie elektronicznej zostawiając swoje CV w odpowiedzi na ogłoszenie rekrutacyjne na
portalu GoldenLine.pl, GazetaPraca.pl i Pracuj.pl

2.2 Aby zgłoszenie zostało uznane za prawidłowo złożone Kandydat powinien wypełnić wszystkie
pola tzn.: imię, nazwisko, uczelnia i wydział, numer telefonu, adres e-mail, oraz podpisać formularz i
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych. W przypadku aplikacji elektronicznej także załączyć CV.
2.3. Zgłoszenie kandydata jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Programu Ambasadorskiego.
2.4 Zgłoszenia dokonane niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu mogą nie być
rozpatrywane.

3. Proces rekrutacyjny
3.1. Podczas procesu rekrutacji ocenie podlegać będzie: wiedza i doświadczenie kandydata a także
kompetencje takie jak:
 zaangażowanie i udział w organizacjach studenckich, stowarzyszeniach i kołach naukowych
 zdolności komunikacyjne
 kreatywność
 nastawienie na realizację celów i zadań
 umiejętności organizatorskie
 zaangażowanie w powierzone zadania
 umiejętność pracy w zespole
 chęć rozwoju
3.2. Etapy rekrutacji
Rekrutacja składa się z kilku etapów:
Etap 1 - prowadzony przez Organizatora
Zgłoszenie aplikacji w formie papierowej lub elektronicznej. Organizator zastrzega sobie prawo do
weryfikacji danych zawartych w formularzu i CV. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo
uzależnienia dalszego uczestnictwa w Programie przez danego Uczestnika od nadesłania na życzenie
Organizatora CV, w przypadku kiedy aplikacja zgłoszona została w formie papierowej.
Etap 2 - prowadzony przez Organizatora
Drugi etap stanowi telefoniczna lub bezpośrednia rozmowa kwalifikacyjna. Ten etap opierał się
będzie na wywiadzie kompetencyjnym. Ma na celu weryfikację aspektów formalnych oraz ocenę
predyspozycji kandydata.
Etap 3 - prowadzony przez Samsung R&D Institute Poland
W trzecim etapie najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie w Samsung R&D Institute
Poland i poproszeni m.in o zaprezentowanie swoich pomysłów na aktywność ambasadorską na swojej
uczelni.
Etap 4 - prowadzony przez Organizatora
Wszystkim uczestnikom z etapu 3, zostanie przekazana informacja o wyniku rekrutacji i przyznanym
tytule Ambasadora Marki.
Lista wyłonionych Ambasadorów pojawi się na stronie www.beapartofsamsung.pl.

4. Tytuł Ambasadora
4.1. Spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów w 3 etapie rekrutacji Samsung R&D Institute
Poland dokona finalnego wyboru Ambasadorów.
4.2 Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania tytułu Ambasadorowi w trakcie trwania okresu
objętego Programem Ambasadorskim, zwłaszcza w przypadku negatywnego wpływu na markę
Pracodawcy Samsung R&D Institute Poland. Tym samym osoba taka traci również prawo do
wszystkich przyznanych jej benefitów.

III BENEFITY DLA AMBASADORÓW
1.W ramach programu Ambasadorskiego Ambasadorzy otrzymają następujące benefity:
a) Smartfon Samsung Galaxy S9+
b) Welcome Pack (zawierający gadżety i materiały promocyjne Samsung R&D)
c) Ambasador, który uzyska najwyższą ilość punktów na koniec trwania Programu otrzyma
zaproszenie na branżową konferencję lub szkolenie o wartości do 2500 zł brutto
d) Możliwość posługiwania się tytułem „Ambasador Samsung R&D Institute Poland”, wraz z
zestawem wizytówek
e) Możliwość udziału w spotkaniach integracyjnych i merytorycznych z pracownikami Samsung
R&D Institute Poland
f) Certyfikat uczestnictwa w Programie Ambasadorskim
g) Bezpośredni kontakt z pracownikami Samsung R&D, a także możliwość poznania specyfiki
pracy w firmie technologicznej
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych benefitów tj., możliwości
uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach organizowanych lub sponsorowanych przez Samsung
R&D Institute Poland.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin znajduje się na stronie www.beapartofsamsung.pl/regulamin
2. Wszelkie pytania i wątpliwości można zgłaszać na adres feelthepride@goldenline.pl
3. Każda osoba, która złożyła aplikację poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie akceptuje
warunki niniejszego Regulaminu.
4. Decyzje i oceny, Organizatora oraz Samsung R&D w tym przyznana punktacja są ostatecznie i nie
przysługuje od nich kandydatom żaden środek odwoławczy. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i
wyrażają zgodę na to, iż w związku z prowadzonym Programem Ambasadorskim w tym z decyzjami i
ocenami podjętymi w jego toku, nie przysługują im żadne roszczenia wobec Organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie
w braku odmiennego zastrzeżenia, w 3 dniu od dnia ich ogłoszenia na stronie
www.beapartofsamsung.pl.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).

V ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w postaci imienia,
nazwiska, numeru PESEL, innych danych kontaktowych oraz wizerunku.
2. Kandydat oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, że:
a) Administratorem tak zebranych danych osobowych jest spółka Samsung Electronics Polska
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa; („Administrator”)
b) Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji
ewentualnego bieżącego lub przyszłego procesu rekrutacji przez spółkę Samsung Electronics
Polska Sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
przeprowadzenia rekrutacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora - przez okres ich
przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie
wynikającym z przepisów prawa;
c) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z
brakiem możliwości udziału w ewentualnym procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez
spółkę Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.;
d) Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dla celów
dowodowych, Administrator prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną na adres siedziby
Administratora lub elektroniczną na adres Rodo.rd@samsung.com
e) Kandydat ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odbiorcą danych
osobowych Kandydata jest Organizator.

