Challenge Accepted (CHA): Formularz zgłoszeniowy & Regulamin z klauzulą poufności
Dla sprawnego działania grupy i stworzenia bezpiecznej przestrzeni, która sprzyja swobodnej wymianie i dialogowi, każdy (!) uczestnik
bez wyjątku podpisuje ten regulamin i klauzulę poufności.
Naszym wspólnym celem, a przede wszystkim organizatora Career Angels, jest stworzyć takie miejsce dla doświadczonych managerów w
Warszawie – którzy przyjęli wyzwanie szukania pracy – by mogli:
•
wymieniać się swoimi doświadczeniami
•
wspierać poprzez słuchanie, dobre słowo lub informacje
•
wzajemnie się inspirować
Mile widziane
•
pozytywne nastawienie do wyzwania
•
szacunek dla wszystkich uczestników
•
otwartość i prawdomówność
•
chęć dzielenia się doświadczeniami i wiedzą
•
mówienie o emocjach, frustracjach, odczuciach
•
w miarę regularna obecność (min. 30%)

Niemile widziane
•
ciągłe narzekanie
•
pesymizm
•
nieszczerość
•
skupienie się tylko na sobie np. poprzez: niedzielenie się innymi słowy: stawianie na relację jednostronną

ALE: można się jak najbardziej „wygadać” z nastawieniem „Chcę się wygadać, bo np. nie mam komu o tym wszystkim opowiedzieć”. Ważne dla
sukcesu grupy będzie to, aby każdy mógł wyjść z czymś pozytywnym, z czymś dla siebie.
Też ważne:
•
organizator Career Angels (Troaching Institute Bichl Sandra, z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 69/8, CA) zatwierdza i w miarę
możliwości weryfikuje każdego uczestnika, który chce dołączyć do grupy. W konsekwencji nie można spontanicznie przyjść z
osobą towarzyszącą. Wszystkie zgłoszenia należy wysłać mailowo na adres: Challenge.Accepted@CareerAngels.eu wraz z CV/linkiem
do profilu LinkedIn oraz numerem telefonu.
•
organizator zastrzega sobie prawo, by zmienić formułę spotkań oraz usunąć członków bez jakiegokolwiek uzasadnienia
•
uczestnicy są na różnych etapach szukania pracy, działając mniej lub bardziej intensywnie
•
zasady obowiązują offline i online
•
osoby naruszające zasady zostają natychmiast usunięte z grupy bez możliwości powrotu
•
uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach jest dobrowolne i bezpłatne
•
jeśli nie jesteśmy pewni, że będziemy mogli wziąć udział w spotkaniu – nie zajmujmy miejsca innym! Osoby, które zapisują się na
spotkanie i nie odwołują go w odpowiednim czasie: nie otrzymają zaproszenia na kolejne spotkanie CHA. Odwołania obecności
na spotkaniu można dokonać poprzez przesłanie maila na ChallengeAccepted@CareerAngels.eu (nie na CHA LinkedIn czy smsem), a
odwołanie powinno być przesłane do poniedziałku, w którym odbywa się spotkanie do 10.00 rano, późniejsze odwołania będą traktowane
jako brak odwołania
•
jeśli relacje będę kontynuowane po spotkaniach – co serdecznie rekomendujemy i do czego Was zachęcamy – szanujemy dalej zasadę
poufności i prywatność pozostałych uczestników
Ponadto
1.

2.

rozumiem, że podobnie jak pozostałych uczestników i samego
organizatora, tj. Career Angels (CA) obowiązuje mnie zasada
„what happens in Vegas stays in Vegas”, tzn. że bazowym
elementem metodologii CHA, a także czynnikiem kluczowym
dla prawidłowego przebiegu spotkań CHA i networkingu
prowadzonego w ramach CHA jest, by Uczestnicy CHA mogli
dzielić się w jego toku swoim doświadczeniem zawodowym
bez ryzyka, że informacje przez nich udzielone zostaną
wykorzystane ze szkodą dla nich, prowadzonych przez nich
firm, ich pracodawców, współpracowników lub kontrahentów;
ze względów określonych w punkcie 1) powyżej, przyjmuję na
siebie obowiązek zachowania pełnej poufności, tzn.
nieujawniania, nierozpowszechniania i niewykorzystywania
informacji, które zostały mi przekazane lub o których
dowiedziałam się w toku spotkań CHA lub w związku z nimi (w
tym: w ramach networkingu, w toku bezpłatnej konsultacji) w
jakiejkolwiek formie (pisemnej, ustnej, cyfrowej itd.),
dotyczących:
a) innych Uczestników spotkań CHA, prowadzonych przez
nich firm, ich pracodawców, współpracowników lub
kontrahentów, chyba że dany Uczestnik w sposób
wyraźny zaznaczy, że informacje te nie mają charakteru
poufnego, względnie – są to informacje publicznie
dostępne albo takie, które mogę pozyskać z innych
źródeł bez naruszania niniejszego zobowiązania do
zachowania poufności;
b) klientów, kontrahentów lub współpracowników CA, chyba
że przedstawiciel CA w sposób wyraźny zaznaczy, że
informacje te nie mają charakteru poufnego, względnie –
są to informacje publicznie dostępne albo takie, które
mogę pozyskać z innych źródeł bez naruszania
niniejszego zobowiązania do zachowania poufności;

c)

3.

4.

5.

6.

innych niż określone w punkcie b) powyżej danych
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa CA w
rozumieniu właściwych przepisów (np. dotyczących
konkretnych wycen i stawek, prowadzonych negocjacji
itp.), z zastrzeżeniem, że za takie dane nie uważa się
danych zawartych w materiałach szkoleniowych
przekazanych mi przez CA;
w ramach zobowiązania do zachowania pełnej poufności, o
którym mowa w punkcie 2) powyżej, nie będę również bez
wyraźnej zgody każdego z Uczestników danego spotkania
CHA oraz przedstawiciela CA (potwierdzonych via e-mail)
utrwalać spotkań CHA (np. w formie zdjęć, nagrań audio
lub video);
w ramach zobowiązania do zachowania pełnej poufności, o
której mowa w punkcie 2) powyżej, nie będę ponadto
dokonywała na zewnątrz identyfikacji danej osoby jako
Uczestnika spotkań CHA (poprzez ujawnienie jej
tożsamości lub w inny sposób umożliwiający jej łatwą
identyfikację), chyba że ta osoba wyrazi na to swoją wyraźną
zgodę (potwierdzoną via e-mail);
zgadzam się na zapłacenie CA, na udokumentowane żądanie
CA, kary umownej w wysokości 20.000 zł w każdym
przypadku, gdy naruszę zobowiązanie do zachowania pełnej
poufności, o którym mowa w punkcie 2), 3) lub 4) powyżej i
które dobrowolnie zaciągnęłam, przystępując do CHA i
podpisując niniejszy Regulamin;
rozumiem, że w przypadkach, gdy nie mam pewności, czy
dana informacja jest informacją poufną,
powinienem/powinnam o to wprost zapytać: „Czy mogę
udostępnić / wykorzystać tę informację?”.

Administratorem danych osobowych jest Troaching Institute, właściciel marki Career Angels, NIP: 1132626748, adres oddziału: Wspólna 69/8, 00687 Warszawa. Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu zapewnienia uzgodnionego zakresu usług – uczestnictwo
w bezpłatnych spotkaniach (networking & szkolenie/wykład) i ewentualnie zaproponowanie bezpłatnej konsultacji. Udostępnienie danych jest
dobrowolne i masz prawo do ich wglądu oraz zmiany.
Ja, __________________________, z numerem dowodu (lub PESEL) _________________________, przeczytałem/am, zrozumiałem/am i
akceptuję cały regulamin.
………………………………………………………………………
Data, Twój czytelny podpis

