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Regulamin Badania Wynagrodzeń Flexalary 2019 

 

I. Przedmiot Regulaminu 

Regulamin określa zasady realizacji Badania Wynagrodzeń Flexalary 2019, organizowanego 

przez FlexHR Doradztwo Personalne Agencje Zatrudnienia sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 51B, 87-100, KRS 0000620750, REGON 364 59 18 03, NIP 879 268 50 34. 

II. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Flexalary 2019 – badanie wynagrodzeń w firmach produkcyjnych, w województwie 

kujawsko – pomorskim.  

2. Organizator – FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia sp. z o.o.,  

w skrócie FlexHR. 

3. Organizacja – przedsiębiorstwo zgłaszające się do udziału w badaniu Flexalary 2019. 

4. Przedstawiciel – osoba reprezentująca Organizację i odpowiadająca za kontakt  

z Organizatorem. 

 

III. Informacje ogólne 

 

1. Flexalary 2019 to badanie wynagrodzeń w firmach produkcyjnych, w województwie 

kujawsko – pomorskim, którego efektem będzie raport płacowy Flexalary 2019. 

2. Organizacje biorące udział we Flexalary 2019 znajdują się w gronie firm, które po 

ukończeniu badań i opracowaniu raportu płacowego, otrzymają bezpłatny, dedykowany 

raport. 

3. Raport płacowy dla Organizacji konstruowany jest tak, aby znalazły się w nim dane 

analogiczne ilościowo i jakościowo do danych przekazanych przez Organizacje podczas 

przeprowadzanych badań (przykład: Organizacja podała FlexHR dane dotyczące 10 

stanowisk i otrzyma dedykowany raport płacowy dotyczący 10 stanowisk). 

4. Zbieranie danych w ramach Flexalary 2019 przez Organizatora będzie trwało od 

01.06.2016 do 31.08.2019. 

W przypadkach wyjątkowych Organizator zastrzega, że może wydłużyć czas zbierania 

danych. 
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5. Opublikowanie raportu płacowego Flexalary 2019 nastąpi jesienią 2019 roku, w tym: 

a) Raportu dedykowanego dla uczestników badania; 

b) Raportu ogólnego do powszechnego użytku; 

c) Raportu pełnego, zawierającego szczegółowe dane dotyczące wszystkich stanowisk. 

 

 

IV. Udział w badaniu 

 

1. Przedstawiciel może zgłosić udział Organizacji w badaniu poprzez: 

a) wypełnienie formularza kontaktowego, pod linkiem FORMULARZ ; 

b) kontakt telefoniczny z konsultantem FlexHR, pod numerem 690 037 064; 

c) kontakt mailowy z Organizatorem, pod adresem e-mail flexalary@flexhr.pl  

d) kontakt telefoniczny lub mailowy z pracownikiem FlexHR; 

e) kontakt osobisty z pracownikiem FlexHR. 

2. Po rejestracji zgłoszenia, Organizator przekazuje Przedstawicielowi deklarację poufności 

danych drogą elektroniczną. 

3. Po rejestracji zgłoszenia w sposób inny, niż przez formularz, Organizacja otrzyma 

również do podpisania zgody dot. przetwarzania danych osobowych. 

4. Po zaakceptowaniu deklaracji poufności przez Przedstawiciela, Organizator przekazuje 

Przedstawicielowi formularz badań (plik w formacie .xls) drogą elektroniczną.  

5. Przedstawiciel uzupełnia formularz badań obejmujący dane dotyczące Organizacji 

(profilu, specyfiki, wielkości i lokalizacji przedsiębiorstwa) oraz dane dotyczące 

poszczególnych stanowisk (nazwy, kodu stanowiska, grupy stanowiskowej, pionu, 

poziomu trudności, czynników szkodliwych, systemu pracy, wynagrodzenia, premii, 

benefitów, rodzaju umowy, wymagań wobec kandydata na stanowisko). 

6. Na każdym etapie badania, Przedstawiciel może kontaktować się z konsultantem FlexHR 

drogą telefoniczną pod numerem 690 037 064, w przypadku wątpliwości, trudności 

technicznych lub innych zapytań. 

7. Po zakończeniu uzupełnienia formularza badań przez Przedstawiciela, przesyła on 

gotowy plik do Organizatora drogą elektroniczną. 

8. Decyzję dot. sposobu zabezpieczenia danych w pliku podejmuje organizacja 

(rekomendujemy zaszyfrowanie pliku oraz przekazanie hasła Organizatorowi np. drogą 

telefoniczną). 

9. Organizator zastrzega sobie możliwość dodatkowego kontaktu z Przedstawicielem 

w celu klaryfikacji bądź chęci uzupełnienia danych wprowadzonych do formularza. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUJSP3tqYCLHSRWKJE_brf8BBCmilJi7D6gaGSlC8QFnPuPw/viewform
mailto:flexalary@flexhr.pl
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10. Po weryfikacji poprawności wypełnionego przez Przedstawiciela formularza badań, 

Przedstawiciel otrzymuje potwierdzenie uzyskania prawidłowych danych od 

Organizatora, drogą elektroniczną, a także informację o spodziewanym terminie 

przesłania raportu dedykowanego Organizacji. 

 

V. Raport płacowy 

 

1. Organizacje, które wzięły udział w badaniu Flexalary 2019 otrzymają bezpłatny, 

dedykowany raport płacowy w terminie jesień 2019. 

2. Raport płacowy będzie zawierał ilość danych ilościowo i jakościowo analogiczną do ilości 

danych przekazanych przez Organizację podczas badania Flexalary 2019. 

3. Raport płacowy zostanie przekazany Przedstawicielowi, drogą elektroniczną, na adres 

mailowy wskazany podczas zgłoszenia do udziału w badaniu (w formularzu badań). 

4. W przypadku, gdy Organizator życzy sobie, aby raport płacowy został przekazany na inny 

adres mailowy, niż podany podczas zgłoszenia, powinien skontaktować się 

z Organizatorem w celu aktualizacji danych. 

5. W przypadku gdy w wyniku badania Flexalary 2019 Organizatorowi uda się zebrać więcej 

niż 10 rekordów dla danego stanowiska, w raporcie ukazane będą wyniki ilościowe dla 

tego stanowiska. 

6. W przypadku gdy w wyniku badania Flexalary 2019 Organizatorowi uda się zebrać mniej 

niż 10 rekordów dla danego stanowiska, w raporcie ukazane będą wyniki jakościowe dla 

tego stanowiska. 

7. Organizacja może zgłosić uwagi dotyczące otrzymanego raportu Organizatorowi 

w formie pisemnej bądź elektronicznej, z opisem i wyjaśnieniem zastrzeżeń. 

8. Zgłoszona informacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora, a w przypadku istnienia 

faktycznych i uzasadnionych braków w treści raportu płacowego, Organizator 

zobowiązuje się do przekazania skorygowanego raportu płacowego. 
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VI. Ochrona danych osobowych i informacji poufnych 

 

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie 

danych osobowych w celu realizacji usługi Badanie Wynagrodzeń Flexalary 2019.  

2. Dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną na 

stronie internetowej www.flexhr.pl  przez okres do 3 lat od zakończenia realizacji usługi 

lub do czasu zakończenia pracy w danej firmie lub do czasu odwołania zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

3. FlexHR nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych 

Przedstawiciela innym osobom lub instytucjom. 

4. Zgodnie z deklaracją poufności,  FlexHR zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy 

wszystkich informacji poufnych uzyskanych od Organizacji, dotyczących 

przedsiębiorstwa biorącego udział w badaniu wynagrodzeń Flexsalary 2019, czyli 

wszelkich informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych, finansowych 

(szczegółowa lista danych znajduje się w Deklaracji poufności). 

 

 

 
 
 

http://www.flexhr.pl/

