Regulamin programu Inżynierki 4.0
zwany dalej
„Regulaminem”
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§ 1.
Informacje
Program Inżynierki 4.0, zwany dalej „Programem” jest inicjatywą wspomagającą rozwój oraz
realizację kobiet w zawodach inżynierskich. Składa się z cyklu warsztatów online.
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.
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, wysokość kapitału zakładowego: 96 831
415,00 zł zwany dalej Zleceniodawcą.
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,
Mercedes-Benz Manufacturing Poland Sp. z o. o., Brintons Angella Sp. z o.o., Fundacja Edukacyjna
Perspektywy oraz Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu.
Osoby spełniające warunki uczestnictwa określone w art. 3, które dokonają zapisu zgodnie z art. 2,
zwane są dalej Uczestniczkami.
§ 2.
Zapisy
Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz ankiety
na stronie www.siemens.pl/inzynierki4-0
Zapisy rozpoczynają się w dniu 03.11.2021 r. i potrwają do dnia 25.11.2021 r. do godziny 23:59.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zamknięcia zapisów.
Pomyślna rejestracja na warsztaty poskutkuje wygenerowaniem wiadomości e-mail
z potwierdzeniem zapisu i uczestnictwa. Przed każdym z warsztatów online zarejestrowane osoby
otrzymają kolejną wiadomość e-mail z linkiem do wydarzenia online.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu,
Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, zawieszenia lub odwołania zapisów oraz
programu.
Wypełnienie formularza oznacza jednocześnie zaakceptowanie zapisów niniejszego regulaminu.
§ 3.
Warunki Uczestnictwa

1. W programie mogą wziąć udział:
a) studentki polskich uczelni technicznych (politechnik), będące na studiach I, II lub III stopnia lub
szkół doktorskich na tychże uczelniach,
b) studentki innych polskich uczelni, będące na studiach I, II lub III stopnia lub w szkół doktorskich
na tychże uczelniach, pod warunkiem, że ukończenie kształcenia jest związane ze zdobyciem tytułu
zawodowego Inżyniera, Magistra Inżyniera lub Doktora Inżyniera
2. Udział w programie i związane z nim udostępnianie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.
3. Uczestniczki programu zgadzają się na wykorzystanie swojego wizerunku i/lub głosu
zarejestrowanego podczas warsztatów w ramach niniejszego programu.

§ 4.
Warsztaty
1. Warsztaty zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
www.siemens.pl/inzynierki4-0, obejmującym cztery spotkania o następującej tematyce: Inżynierka
w przedsiębiorstwie przyszłości; Inżynierka w energetyce przyszłości; Automatyka i robotyka
w praktyce; Zarządzanie karierą w dobie Industry 4.0
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian terminów i tematów.
2. Warsztaty odbędą się w formie webinaru na platformie Zoom.
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),
4. Organizator oraz Zleceniodawca nie ponoszą odpowiedzialności:
a) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Warsztatów przez Uczestniczki w sposób
niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem a także powstałe z przyczyn nie leżących po
stronie Organizatora lub Zamawiającego,
b) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi Warsztatów
w przypadku, gdy nastąpiło to z winy Uczestniczki bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa
lub Regulaminu,
c) za działania wynikające z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestniczki (szczególnie
za brak dostępu Uczestniczki do Internetu lub brak kompatybilności Warsztatów z urządzeniem
Uczestniczki),
d) za inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające uczestnictwo w webinarach,
niespowodowane działaniami lub zaniechaniami Organizatora lub Zamawiającego.
5. Uczestniczki są świadome, że:
a) mogą wystąpić przejściowe, niezależne od Organizatora lub Zleceniodawcy utrudnienia
w korzystaniu z Warsztatów przez Uczestniczki,
b) ponoszą odpowiedzialność za skutki zdarzeń związanych z korzystaniem z Warsztatów
wynikających z naruszenia przez niego obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów,
Regulaminu,
c) korzystanie z Warsztatów może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.
6. Uczestniczki, które wezmą udział we wszystkich warsztatach zostaną zaproszone do wypełnienia
quizu sprawdzającego pozyskaną wiedzę. W przypadku pozytywnego wyniku, wystawiony zostanie
certyfikat ukończenia warsztatów i przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji.
7. Uczestniczki programu będą miały możliwość uczestnictwa w organizowanym przez Zleceniodawcę
Konkursie #Inzynierki4_0. Zasady konkursu zostaną ujęte w odrębnym regulaminie, który będzie
opublikowany na stronie www.siemens.pl/inzynierki4-0 nie później niż w dniu rozpoczęcia
konkursu.
8. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizator oraz Zleceniodawca nie pokrywają
kosztów poniesionych przez Uczestniczki w związku z uczestnictwem w Warsztatach.
9. Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych podczas Warsztatów, w
szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych lub
słownych, a także stosowanych unikalnych rozwiązań podlegają ochronie prawnej i przysługują
Zleceniodawcy.
10. Korzystanie z Warsztatów nie uprawnia Uczestniczki do roszczenia sobie jakichkolwiek uprawnień
związanych z prawami własności intelektualnych. Wszelkie prawa, których nie przyznano wyraźnie
w niniejszym Regulaminie, pozostają zastrzeżone dla Zleceniodawcy.
§ 5.
Prawa i obowiązki Uczestniczek
1. Uczestniczki są zobowiązane przestrzegać postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Informacje podawane przy zapisie muszą być danymi identyfikującymi Uczestniczkę i być zgodne
z prawdą.
§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora i Zleceniodawcy
1. Organizator i Zleceniodawca 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.
§ 7.
Dane osobowe Uczestniczek
1. Organizator i Zleceniodawca informują, że wskazane przez 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 zgodnie z polityką prywatności Siemensa, dostępną pod linkiem:
https://new.siemens.com/pl/pl/general/legal.html#Politykaprywatnosci
§ 8.
Pytania
1. Wszelkie pytania dotyczące programu mogą być składane przez Uczestniczki programu
w formie mailowej na adres inzynierki4-0@communication.pl
2. Pytanie powinno zawierać: imię, nazwisko, jak również opis powstałego problemu.
§9.
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,
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.

§10.
Reklamacja
1. W przypadku realizowania programu niezgodnie z Regulaminem, Uczestniczce przysługuje prawo
do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Uczestniczkę
informacji o nieprawidłowości
3. Wszelkie reklamacje mogą być składane przez Uczestniczki: pocztą elektroniczną na adres:
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inzynierki4-0@communication.pl
Reklamacja powinna zawierać:
dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestniczki, umożliwiając tym
samym Organizatorowi kontakt z Uczestniczką w celu poinformowania Uczestniczki o wyniku
postepowania reklamacyjnego,
przyczynę reklamacji, treść żądania oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji.
Informacja o rozstrzygnięciu reklamacji zostanie przekazana Uczestniczce w takiej formie, w jakiej
zostało dokonane zgłoszenie reklamacji przez Uczestniczkę, tudzież w innej formie uzgodnionej
pomiędzy Uczestniczką a Organizatorem.
§11.
Postanowienia końcowe
Regulamin niniejszy znajduje się na stronie http://www.siemens.pl/inzynierki40 a także w siedzibie
Organizatora oraz Zleceniodawcy.
Wszelkie informacje o programie, zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych, mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia
niniejszego Regulaminu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa
polskiego.
Uczestniczki programu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, Zleceniodawcy i osób
trzecich za użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
Uczestniczki programu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego
regulaminu.
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.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym programem będą
rozstrzygane przez właściwe polskie Sądy Powszechne.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 03.11.2021 r.

