REGULAMIN
KONKURSU NA PRACĘ INŻYNIERSKĄ
dla studentów Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego Energetyki
i Lotnictwa lub Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii
Środowiska.
§1
Postanowienia ogólne
Organizatorami Konkursu na pracę inżynierską
dla studentów Politechniki Warszawskiej
Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa
lub
Wydziału
Instalacji
Budowlanych,
Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska są:
a. Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą
w Warszawie,
b. Politechnika Warszawska z siedzibą
w Warszawie,
(zwani w dalszej części tego Regulaminu
„Organizatorami”).
§2
Uczestnicy konkursu
W Konkursie mogą brać udział studenci
Politechniki
Warszawskiej
wydziałów
wymienionych w § 1 („Uczestnicy”) .
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§3
Warunki uczestnictwa w Konkursie
Konkurs dotyczy prac inżynierskich, których
obrona odbyła się lub odbędzie się w okresie:
od 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r. i prace
te nie brały jeszcze udziału w Konkursie.
Na Konkurs mogą zostać złożone prace
inżynierskie z rekomendacją promotora
pracy, wysłaną drogą mailową z domeny
Politechniki Warszawskiej.

1.

3. Zgłoszenia prac do Konkursu mogą
dokonywać samodzielnie autorzy prac lub
ich promotorzy
4.
5.

Jedna praca inżynierska może zostać
zgłoszona do Konkursu jeden raz.
Zgłoszenie pracy inżynierskiej do Konkursu
następuje w poprzez wysłanie na adres
agnieszka.suter@veolia.com, następujących
dokumentów:

2.

formularza
zgłoszeniowego
do
Konkursu (Załącznik nr 1, dostępny na
stronach Organizatorów),
rozszerzonego
streszczenia
pracy
inżynierskiej (do 5 stron formatu A4 ),
z
wyeksponowaniem
własnych,
oryginalnych osiągnięć autora,
jednego
egzemplarza
pracy
inżynierskiej w wersji elektronicznej.
10 minutowej prezentacji w Power
Point, która zostanie zaprezentowana
przed Komisją osobiście lub online,

Termin zgłaszania prac inżynierskich upływa
z dniem 30.04.2021 r.
Tematyka pracy inżynierskiej powinna
dotyczyć co najmniej jednego z poniższych
obszarów:
a. efektywność energetyczna,
b. stosowanie energii odnawialnych,
c. zarządzanie energią w przemyśle
i gospodarce komunalnej,
d. usługi związane z ciepłownictwem,
e. produkcja oraz dystrybucja ciepła,
f. produkcja chłodu z ciepła systemowego,
g. rozproszone źródła ciepła,
h. rozwiązania możliwe do zastosowania w
Veolia Energia Warszawa w przyszłości.
§4
Komisja konkursowa
Rozstrzygnięcia
Konkursu
poprzez
wskazanie jego Laureatów dokona komisja
złożona z przedstawicieli Organizatorów:
a. Politechniki
Warszawskiej
–
2 przedstawicieli,
b. Veolii Energii Warszawa S.A. –
3 przedstawicieli.
(„Komisja Konkursowa”).
Decyzje Komisji Konkursowej mają charakter
ostateczny.
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poprzez wysłanie wiadomości e-mail do
Laureatów lub telefonicznie.

Komisja Konkursowa prowadzi wstępną
weryfikację prac i ma prawo nie dopuścić
pracy do Konkursu.
§5
Kryteria oceny pracy konkursowej
Komisja Konkursowa wybierze Spośród
Uczestników Konkursu
Kryteria oceny pracy konkursowej:
a. pragmatyzm – praca konkursowa
obejmuje
rozwiązania
techniczne
i organizacyjne stosowane w obszarach
określonych w § 3 ust. 6 niniejszego
Regulaminu,
b. innowacyjność – opisywane w pracy
konkursowej rozwiązania są zgodne
z najnowszymi trendami stosowanymi
w obszarach określonych w § 3 ust. 6
Regulaminu,
c. stosowalność
możliwość
wykorzystania treści zawartych w
pracy konkursowej w praktycznej
działalności firmy Veolia Energia
Warszawa S. A.
d. jakość – poziom przygotowania pracy i
sposób jej przedstawienia,
Komisja Konkursowa może uznać Konkurs
za nierozstrzygnięty z powodu nie
spełnienia przez żadnego z Uczestników
warunków o których mowa w §3.
§6

1.

2.

3.

Nagrody
1. Dla Laureatów konkursu przewidziane są
następujące nagrody:
a. za zajęcie I miejsca nagroda pieniężna
w wysokości 5 000 zł,
b. za zajęcie II miejsca nagroda pieniężna
w wysokości 3 000 zł,
c. za zajęcie III miejsca nagroda
pieniężna w wysokości 2 000 zł.

2. Nagrody wskazane w ust. 1 zostaną
pomniejszone o wartość zryczałtowanego
podatku od wygranych w konkursach w
rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1387). Podatek ten
w
imieniu
Laureatów
opłacą
Organizatorzy.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz
wręczenie nagród nastąpi w terminie do
31.05.2021 r.
4. Zależnie od decyzji Organizatorów
ogłoszenie wyników może się odbyć
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§7
Ochrona danych osobowych
Organizatorzy oświadczają, że wspólnie
każdy z nich jest administratorem danych
osobowych Uczestników w rozumieniu art. 4
pkt.
7
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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119,
str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych
Usługobiorcy w zakresie: (i) imię i nazwisko,
(ii) adres e-mail (iii) telefon kontaktowy (iv)
adres do korespondencji (v) tytuł pracy
konkursowej.
Veolia zobowiązuje się do przetwarzania
danych zgodnie z niniejszym Regulaminem
oraz
odpowiednim
Regulaminem
Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną
(dostępnym pod wskazanym adresem
https://energiadlawarszawy.pl/wpcontent/uploads/sites/4/2020/06/REG_SWI
ADCZENIA_USL_DR_ELEKTR_26_06_2020.pdf), RODO oraz innymi
przepisami
prawa
powszechnie
obowiązującego.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika
Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich
podania uniemożliwi jego udział w
Konkursie.
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu
danych osobowych stanowi Załącznik nr 2
do Regulaminu.
§8
Postanowienia końcowe
Organizatorzy Konkursu nie ponoszą
kosztów związanych z przygotowaniem
pracy Konkursowej.
Prace
konkursowe
złożone
w formie
elektronicznej zostaną niezwłocznie usunięte
ze wszystkich nośników elektronicznych.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
zmiany niniejszego regulaminu.
Osoby biorące udział w Konkursie nie mogą
być uczestnikami programu ,,Zrób dyplom
z Veolią”.

ORGANIZATORZY KONKURSU
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Załącznik nr 1 — Formularz zgłoszeniowy.
Formularz zgłoszeniowy
do KONKURSU NA PRACĘ INŻYNIERSKĄ O TEMATYCE ENERGETYCZNEJ
organizowanego przez Veolię Energię Warszawa S.A. oraz Politechnikę Warszawską.
Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:
Wydział, rok studiów:

Potwierdzenie Dziekanatu ukończenia studiów:

Data zgłoszenia do konkursu:
e-mail, telefon kontaktowy:
Adres do korespondencji:

Tytuł pracy konkursowej:

Krótki opis tematyki poruszanej w pracy (max 10 zdań):
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Rekomendacja Promotora pracy/ Imię, nazwisko i podpis Promotora (meilowe
potwierdzenie)

Oświadczenie Autora pracy:
Oświadczam, że napisana przeze mnie praca jest wynikiem mojej działalności twórczej i powstała bez
niedozwolonego udziału osób trzecich. Materiały źródłowe i opracowania w niej wykorzystane zostały
opatrzone stosownymi przypisami i wykazane w bibliografii. Tym samym praca spełnia wymóg
oryginalności i nie narusza niczyich praw autorskich.
Podpis autora pracy:

Oświadczenie Autora pracy:
Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, którego treść dostępna jest pod adresem:
www…………………………………………. i akceptuję jego postanowienia.

Podpis autora pracy:

Administratorami Twoich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu są organizaotrzy
Konkursu, tzn. Veolia Energia Warszawa S.A. i Politechnika Warszawska. Dane te będziemy
przetwarzać w cel przygotowania do zawarcia umowy i jej wykonania, w tym w szczególności w
celu organizacji konkursu, np. zarejestrowania Ciebie jako Uczestnika Konkursu, a także
przekazania nagród ew. Laureatom Konkursu. Dane będą ponadto przetwarzane w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów, obejmujących ustalenie, dochodzenie lub obronę
ew. roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych. Masz prawo żądać dostępu do
treści Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz
także prawo do przenoszenia danych. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoje dane są prawidłowo przez
nas przetwarzane, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna
informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest w Załączniku nr 2 i 3 do
Regulaminu.
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Załącznik nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Veolia Energia Warszawa S.A. do
RegulaminuKonkursu

W związku z obowiązywaniem 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 ich swobodnego
przepływu (Rozporządzenie) uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest:
●
●

●

●

Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 2,
Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą:, w celu zawarcia i
realizacji umowy zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b i będą przechowywane do czasu jej
zakończenia
w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych wynikających z umowy lub z nią związanych
zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. f w tym zakresie dane osobowe będą przechowywane przez
okres 3… lat od.
w przypadku Laureatów ich dane będą przetwarzane w celu rozliczenia nagrody zgodnie z art. 6
Rozporządzenia ust. 1 pkt. c i będą przechowywane przez okres 6 lat od czasu zakończenia umowy.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie .
Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby realizacji konkursu np.
podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, informatyczne.
Każdy z Państwa ma prawo do:
●
●
●
●

dostępu do treści swoich danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu.

Ponadto, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych w przypadku
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Jeśli macie Państwo
wątpliwości, czy dane osobowe są prawidłowo przez nas przetwarzane, zachęcamy do uprzedniego kontaktu z
naszymi inspektorami danych osobowych.
Z Inspektorem ochrony danych
inspektor.pl.vpol@veolia.com.

osobowych

Veolia

mogą

się

Państwo

kontaktować

pod

adresem:
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