
Konkurs na Pracę Inżynierską

 

STUDENCIE! 

Obroniłeś już pracę inżynierską? Weź udział w naszym konkursie i wygraj nawet 

5000 zł! 

 Jeżeli jesteś z Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa lub Wydziału 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 

 obroniłeś pracę inżynierską w okresie maj 2020
 temat Twojej pracy dotyczył Energetyki lub Ciepłownictwa w 

zakresie: efektywność energetyczna, stosowanie energii odnawialnych, 
zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej
ciepłownictwem, produkcja oraz dystrybucja ciepła, produkcja chłodu z ciepła 
systemowego, rozproszone źródła ciepła, rozwiązań możliwych do zastosowania 
w Veolia Energia Warszawa w przyszłości.

 
to zapraszamy Cię do udziału w Konkursie

Dla trzech najlepszych przewidzieliśmy nagrody pieniężne:
miejsca 3 000 zł, III miejsce 2 000 zł.

Jak się zgłosić? 

1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy
2. Przygotuj streszczenie swojej pracy oraz

zaprezentujesz przed komisją w ciągu 10 minut)
3. Prześlij swoją pracę inżynierską
4. Zgłoś się sam lub poproś swojego promotora o rekomendację i wysłanie 

zgłoszenia mailowo na adres:
 

Masz pytania? – Zapraszamy do kontaktu
lub 506 014 746 

Konkurs na Pracę Inżynierską 
 

 

Obroniłeś już pracę inżynierską? Weź udział w naszym konkursie i wygraj nawet 

Jeżeli jesteś z Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa lub Wydziału 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 
obroniłeś pracę inżynierską w okresie maj 2020-kwiecień2021, 
temat Twojej pracy dotyczył Energetyki lub Ciepłownictwa w 

efektywność energetyczna, stosowanie energii odnawialnych, 
zarządzanie energią w przemyśle i gospodarce komunalnej, usługi związane z 
ciepłownictwem, produkcja oraz dystrybucja ciepła, produkcja chłodu z ciepła 
systemowego, rozproszone źródła ciepła, rozwiązań możliwych do zastosowania 
w Veolia Energia Warszawa w przyszłości. 

to zapraszamy Cię do udziału w Konkursie na pracę inżynierską! 

przewidzieliśmy nagrody pieniężne: I miejsce 5 000 zł, II 
miejsca 3 000 zł, III miejsce 2 000 zł.  

Wypełnij formularz zgłoszeniowy (do pobrania TUTAJ) 
Przygotuj streszczenie swojej pracy oraz krótką prezentację (4
zaprezentujesz przed komisją w ciągu 10 minut)  
Prześlij swoją pracę inżynierską. 
Zgłoś się sam lub poproś swojego promotora o rekomendację i wysłanie 
zgłoszenia mailowo na adres: agnieszka.suter@veolia.com  

Zapraszamy do kontaktu z Agnieszką: agnieszka.suter@veolia.com

Obroniłeś już pracę inżynierską? Weź udział w naszym konkursie i wygraj nawet  

Jeżeli jesteś z Wydziału Mechanicznego Energetyki Lotnictwa lub Wydziału 

 

efektywność energetyczna, stosowanie energii odnawialnych, 
, usługi związane z 

ciepłownictwem, produkcja oraz dystrybucja ciepła, produkcja chłodu z ciepła 
systemowego, rozproszone źródła ciepła, rozwiązań możliwych do zastosowania 

   

I miejsce 5 000 zł, II 

krótką prezentację (4-5 slajdów, które 

Zgłoś się sam lub poproś swojego promotora o rekomendację i wysłanie 

agnieszka.suter@veolia.com 



Harmonogram programu: 

 22.03-30.04.2021 – zgłaszanie prac inżynierskich 
 1.05-16.05.2021 – analiza zgłoszonych prac inżynierskich 
 17.05-21.05.2021 – prezentacje Prac Inżynierskich 
 31.05.2021 – ogłoszenie wyników konkursu 

Szczegóły: 

https://energiadlawarszawy.pl/wznawiamy-konkurs-na-prace-inzynierska-2/ 

Kontakt: 

Agnieszka Suter:  
 agnieszka.suter@veolia.com  
 506 014 746 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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.   



Załącznik nr  2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Veolia Energia Warszawa S.A. 
do Regulaminu Konkursu. 

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 osobowych Veolia mogą się Państwo kontaktować pod 
adresem: inspektor.pl.vpol@veolia.com. 


