
Regulamin programu Inżynierki 4.0 

zwany dalej  

„Regulaminem” 

 

 

§ 1. 

Informacje 

1. Program Inżynierki 4.0, zwany dalej „programem” jest inicjatywą wspomagającą rozwój oraz realizację 

kobiet w zawodach inżynierskich. 

2. Organizatorem programu jest Dorota Sapija, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Omega 

Communication Dorota Sapija, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 

12A/8, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, REGON: 015157572, NIP: 1250448392, zwana dalej 

Organizatorem. 

3. Organizator działa na zlecenie Siemens Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żupniczej 11 

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 

Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031854,  

NIP: 5260302870, REGON: 010501639, zwany dalej Zleceniodawcą. 

4. Podmioty trzecie, które współpracują ze Zleceniodawcą i Organizatorem na bazie ustaleń będących 

przedmiotem odrębnych dokumentów, realizujące usługi na rzecz programu, zwane są dalej 

Partnerami. Partnerami programu są firmy: KUKA CEE GmbH Sp. z o. o. Oddział w Polsce oraz 

Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o. 

 

 

§ 2. 

Rekrutacja 

1. Do udziału w programie zaproszonych zostanie 30 zakwalifikowanych studentek. 

2. Zakwalifikowanie studentek w ramach programu odbędzie się na drodze rekrutacji. 

3. Rekrutacja studentek rozpoczyna się w dniu 13.02.2020 r. i będzie trwać do dnia 08.03.2020 r.  

do godziny 23:59. 

4. W powyższym terminie rekrutacji, studentki ubiegające się o zakwalifikowanie do programu  

są obowiązane: 

a) wypełnić formularz rekrutacyjny na stronie www.wydarzenia.siemens-info.com/inzynierki40, 

b) załączyć do formularza wykonane zadanie rekrutacyjne: esej na jedną stronę A4 (do 2.000 

znaków) nt. „Co motywuje mnie do zostania inżynierką?”, 

c) zaakceptować regulamin oraz potwierdzić gotowość do uczestnictwa we wszystkich  

3 warsztatach. 

5. O zakwalifikowaniu studentek do udziału w programie decyduje Komisja Kwalifikacyjna. 

6. Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję o nominacji studentek do udziału w programie w oparciu  

o jakościową ocenę zgłoszenia i przesłane dokumenty. 

7. Zakwalifikowane studentki zostaną poinformowane mailowo oraz telefonicznie o przyjęciu  

do programu w dniu 11.03.2020 r. Dodatkowo w związku ze zmianą terminów warsztatów, Organizator 

w dniu 26 maja 2020 r. poinformuje mailowo  zakwalifikowane studentki o tej zmianie.  

8. Zakwalifikowana studentka jest zobowiązana do przesłania potwierdzenia uczestnictwa w programie 

na adres mailowy: inzynierki4-0@communication.pl, do dnia 05.06.2020 r. do godziny 12:00,  

a w szczególności potwierdzenia gotowości do uczestnictwa we wszystkich 3 warsztatach. Brak 

potwierdzenia lub odrzucenia zakwalifikowania przez studentkę w rzeczonym terminie  powoduje 

skreślenie z listy osób zakwalifikowanych.  

9. W razie braku potwierdzenia bądź odrzucenia zakwalifikowania przez studentkę,  Komisja ma prawo 

zakwalifikowania innej osoby z listy.  

10. Finalna lista zakwalifikowanych studentek widniała będzie na stronie: www.siemens.pl/inzynierki40  

http://www.wydarzenia.siemens-info.com/inzynierki40
http://www.siemens.pl/inzynierki40


w dniu 09.06.2020 r. 

11. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, 

Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia lub odwołania rekrutacji oraz 

programu.  

 

 

§ 3. 

Warunki Uczestnictwa 

1. W programie mogą wziąć udział: 

a) studentki uczelni technicznych (politechnik), będące na studiach I lub II stopnia lub na studiach 

doktoranckich, 

b) studentki innych uczelni, będące na studiach I lub II stopnia lub na studiach doktoranckich, 

pod warunkiem, że ukończenie ich studiów jest związane ze zdobyciem tytułu zawodowego 

Inżyniera, Magistra Inżyniera lub Doktora Inżyniera,  

c) osoby, które ukończyły studia, opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu, pkt. a) i b), pod 

warunkiem, że w momencie trwania rekrutacji do programu (luty-marzec 2020) były 

studentkami i we wspomnianym terminie zostały do programu zakwalifikowane. 

2. Z udziału w programie wyłączeni są pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy, Partnerów oraz 

podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora, Zleceniodawcy lub 

Partnerów przy organizowaniu programu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie 

najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.  

Z udziału w programie wyłączone są również studentki, które brały udział w poprzedniej edycji 

programu w 2019 roku. 

3. Każda ze studentek przystępujących do programu może zgłosić tylko raz swoją kandydaturę,  

przy czym w razie wątpliwości wiążące są informacje pierwszy raz przesłane w ramach niniejszego 

programu.   

4. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. 

5. Udział w programie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne. 

6. Studentki i uczestniczki programu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych 

wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem programu. Powyższa zgoda obejmuje: zgodę  

na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, Zleceniodawcę oraz Partnerów dla celów 

związanych z Programem,  zgodnie z przepisami 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”). 

7. Uczestniczki programu wyrażają zgodę na publikację w mediach, opublikowanie w materiałach 

drukowanych, komunikatach prasowych przez Organizatora lub Zleceniodawcę lub Partnerów, 

następujących danych, podanych przez uczestniczki: imię, nazwisko oraz nazwa uczelni. 

8. Uczestniczki programu zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku i/lub głosu nagranego 

podczas warsztatów w ramach niniejszego programu.  

9. Uczestniczki programu zgadzają się podpisać zgody dla nadania skutku prawnego celom wskazanym  

w pkt. 8 niniejszego paragrafu. 

 

§ 4. 

Sposób zapewnienia prawidłowości programu 

1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem programu sprawuje Komisja Kwalifikacyjna  

oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Zleceniodawcy  

i/lub Organizatora. 

2. Od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do niewchodzącej w skład Komisji 

Kwalifikacyjnej osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę specjalnie do rozpatrywania takowych 

odwołań, podejmującej ostateczną decyzje w przypadku wszelkich odwołań.   



3. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń polegająca  

na dyskwalifikowaniu zgłoszeń, które: 

a) nie są związane z programem, 

  b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem. 

4. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie osób przyjętych do programu.  

 

 

§ 5. 

Warsztaty  

1. Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z poniższą agendą. 

- 11 września 2020 r. 

Wstęp do Industry 4.0 

Warsztaty Digital Enterprise 

Fabryka w dobie Industry 4.0  

- 14 września 2020 r. 

Zapoznanie z firmą KUKA 

Warsztat z obsługi oprogramowania KUKA.SimPro  

Design Thinking: master class. Jak wykorzystać kreatywność do projektowania innowacji 

- 18 września 2020 r. 

Zarządzanie karierą: master class. Jak skutecznie budować swój wizerunek w oczach pracodawcy 

Zarządzanie wizerunkiem: master class Liderka zmian: master class. Jak zdefiniować i wykorzystać 

swój potencjał w biznesie  

2. Warsztaty odbędą się w formie webinaru w dniach: 11.09.2020 r., 14.09.2020 r., oraz 18.09.2020 r. 

3. Warunkiem uczestnictwa w webinarach jest dysponowanie przez Uczestniczki systemem 

teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

a) urządzenie końcowe (komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy), 

b) dostęp do Internetu, 

c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google 

Chrome, Safari lub Microsoft Edge), 

d) zastosowanie w niektórych przypadkach oprogramowania umożliwiającego odczytywanie 

plików w różnych formatach (m.in. graficznych, dźwiękowych, multimedialnych, tekstowych, 

wideo itp.). 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) problemy telekomunikacyjne wywołane działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, 

b) niedziałanie albo wadliwe działanie wykorzystywanego przez Uczestniczki oprogramowania 

firm trzecich, w tym działanie wirusów komputerowych, 

c) niewłaściwą konfigurację sprzętu wykorzystywanego przez Uczestniczki w celu wzięcia  

udziału w webinarach, 

d) wady sprzętu komputerowego Uczestniczki, 

e) brak lub przerwy w dostępie do Internetu po stronie Uczestniczki, 

f) nieprawidłową obsługę aplikacji przez Uczestniczki, 

g) inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w webinarach, 

niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora. 

5. Uczestniczki, które wezmą udział we wszystkich warsztatach, otrzymają certyfikat uczestnictwa, 

możliwość uczestnictwa w zwiedzaniu fabryki Mercedes-Benz Manufacturing Poland w wyznaczonym 

terminie, a także możliwość uczestnictwa w organizowanym przez Zleceniodawcę Konkursie 

#Inzynierki4_0, w którym nagrodą jest mentoring z ekspertką Zleceniodawcy oraz pakiet szkoleń  

u Partnera (firma KUKA).  

6. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.  

 

 



§ 6. 

Prawa i obowiązki studentek i uczestniczek 

1. Studentki i uczestniczki są zobowiązane przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu. 

2. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez studentki i uczestniczki działań sprzecznych z prawem, 

sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, 

społecznie niewłaściwe. 

 

§ 7. 

Prawa i obowiązki Organizatora i Zleceniodawcy 

1. Organizator i Zleceniodawca, niezależnie od przesłanek opisanych w §6 ust.2 Regulaminu, zastrzega 

sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie tych uczestniczek, które naruszają postanowienia 

niniejszego Regulaminu, a w szczególności: 

a) prowadzą działania, co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić  

do prób obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania programu, 

b) prowadzą bezprawne działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub Zleceniodawcy, 

a także gdy godzą w ich wizerunek. 

2. Organizator nie będzie dokonywać weryfikacji danych wskazanych przez uczestniczki programu. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości w powyższym zakresie. 

 

 

§ 8. 

Dane osobowe studentek i uczestniczek 

1. Organizator i Zleceniodawca informują, że wskazane przez studentki i uczestniczki programu dane 

osobowe będą przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane 

zgodnie z przepisami RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest Zleceniodawca, adres: Żupnicza 11, 03-821 Warszawa, 

email: siemens.pl@siemens.com  

3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego programu, którego 

studentka i uczestniczka programu jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do programu, 

na podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem 

koniecznym przystąpienia do programu. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym  

do przystąpienia lub realizacji programu oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie 

uniemożliwiała przystąpienie do programu. 

4. Studentki i uczestniczki programu posiadają prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych, 

b) sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były 

zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się 

przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie 

z prawem, dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  

z przepisów prawa, 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane 

dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne  

z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 

ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane 

dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane 

dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

e) przeniesienia danych do innego Administratora lub do Państwa, 

f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

mailto:michał.jaworski@siemens.com


5. Administrator będzie od studentek i uczestniczek programu pobierał następujące dane osobowe: imię  

i nazwisko, adres email, numer telefonu, nazwa uczelni, wydział i rok studiów. 

6. Dane udostępnione przez studentki i uczestniczki programu nie będą podlegały udostępnieniu 

podmiotom trzecim za wyjątkiem Organizatora, Partnerów i współpracowników świadczących usługi 

związane w szczególności z bezpośrednią obsługą studentek i uczestniczek programu oraz dostawców 

usług Administratora , Zleceniodawcy i Partnerów. 

7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,  

a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO. 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 14 dni od cofnięcia niniejszej zgody lub przez 

okres niezbędny do realizacji zawartej ze studentką i uczestniczką programu umowy, a po tym czasie 

przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz okres, po którym przedawnią się 

roszczenia wynikające z umowy. 

10. Studentki i uczestniczki programu mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. 

 

 

§ 9. 

Pytania 

1. Wszelkie pytania dotyczące programu mogą być składane przez studentki i uczestniczki programu  

w formie mailowej na adres inzynierki4-0@communication.pl  

2. Pytanie powinno zawierać: imię, nazwisko, jak również opis powstałego problemu. 

3. Odpowiedź na pytanie zostanie udzielona w terminie 3 dni od daty otrzymania pytania. Zainteresowani 

zostaną powiadomieni w formie mailowej.  

 

§10. 

Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być składane przez uczestniczki programu  

w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na adres siedziby 

Organizatora, w terminie do dnia 09.10.2020 r.  

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestniczki, jak również 

dokładny opis i powód reklamacji.  

3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. 

 

§11. 

Zmiana Regulaminu 

1. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw 

już nabytych przez uczestniczki oraz nie będą pogarszać warunków programu, chyba że zmiany  

te będą wynikać jedynie z wykonania przez Organizatora obowiązków nałożonych przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie uczestniczki mailowo oraz 

umieszczając odpowiednie informacje na stronie http://www.siemens.pl/inzynierki40. 

3. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od dnia następującego po dniu ogłoszenia zmiany  

na stronie. 

 

§12. 

Postanowienia końcowe 

1. Regulamin niniejszy znajduje się na stronie http://www.siemens.pl/inzynierki40 a także w siedzibie 

Organizatora oraz Zleceniodawcy. 

mailto:inzynierki4-0@communication.pl
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2. Wszelkie informacje o programie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych, 

mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego 

Regulaminu. 

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 

4. Studentki i uczestniczki programu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, 

Zleceniodawcy i osób trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich. 

5. Studentki i uczestniczki programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego 

regulaminu. 

6. Zarówno Uczestniczki programu, jak i Organizator oraz Zleceniodawcy będą dążyć do rozwiązywania 

wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu programu w sposób ugodowy, na drodze polubownej. 

7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą 

rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne. 

8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 10 września 2020 r. 

 

 

 


