
           
           

  
 

 

   REGULAMIN PROGRAMU BIO-TECH: NEXT GENERATION 

„Nowe spojrzenie na zagadnienia związane z technologiami oczyszczania 

ścieków i zagospodarowania odpadów”  
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
1. Organizatorem konkursu jest firma Bio-Tech Sp z.o.o w Stanisławowie Pierwszym z 

siedzibą przy ul. Strużańska 22, 05-126 Nieporęt, NIP 713-10-01-009, REGON 
430416510.  

2. Jednostką wspierającą Konkurs w zakresie promocji wśród studentów Politechniki 
Warszawskiej jest Biuro Karier Politechniki Warszawskiej 

3. Konkurs jest przeprowadzany z wykorzystaniem strony internetowej www.pw.edu.pl . 
4. Celem Konkursu jest wyłonienie osoby, która ma najciekawszą wizję przyszłości 

oczyszczalni ścieków. 
5. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu i jego Regulaminu należy kierować drogą 

elektroniczną na adres monika.stus@bio-tech.pl lub telefonicznie pod numer  
22 772 42 50 

 
§ 2 

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 
 

1. W konkursie mogą uczestniczyć studenci Politechniki Warszawskiej. 
2. Każda osoba może wysłać jedno zgłoszenie.  
3. Czas trwania Konkursu od 14.02.2022 do godz. 13:00 dnia 30.04.2022r. 
4. Zgłoszenie do konkursu w formie elektronicznej na adres monika.stus@bio-tech.pl. 
5. Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Konkursu. 
6. Konkurs jest jednoetapowy. Przewiduje się, że zakończenie Konkursu nastąpi w ciągu 

30 dni od upływu terminu składania zgłoszeń do Konkursu, 
7. Jeżeli do Konkursu nie przystąpi minimalna liczba 5 Uczestników, Organizator Konkursu 

może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu zgłaszania udziału w Konkursie. 
 

§ 3 
ZASADY OCENY KONKURSOWEJ 

 
1. Komisja konkursu składa się z 1 wykładowcy Politechniki Warszawskiej 

oraz 2 przedstawicieli firmy BIO-TECH Sp z.o.o. (Prezesa Ernst Beisteiner oraz 
Technolog Dima Lewicki). 

2. Oceny nadesłanych kwestionariuszy dokonają przedstawiciele komisji. 
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§ 4 
CEL KONKURSU 

 
1. Najbardziej wartościowe z punktu widzenia problemów i celów stawianych temu 

rodzajowi obiektów, a tym samym komisji konkursowej są kwestie związane z 

jakością i stabilnością prowadzonych procesów, recyklingiem odpadów powstających 

w procesie technologicznym, efektywnością energetyczną. W związku ze stale 

zaostrzającymi się przepisami dotyczącymi zagospodarowania osadu najwyżej 

oceniane będą te kandydatury, które w sposób innowacyjny potraktują ten problem. 

Na całość oceny wpływają też kwestie odzysku energii, wody (oczyszczonych ścieków) 

oraz usuwanie szkodliwych mikrozanieczyszczeń z uwzględnieniem możliwości 

sfinansowania inwestycji dla małych i średnich Gmin. 

§ 5 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU I ROZDANIE NAGRÓW 

 
1. Lista laureatów Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej 

 www.bio-tech.pl. Dodatkowo, laureaci Konkursu zostaną powiadomieni  
o wygranej poprzez e-mail w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu. 
 

  § 6 

NAGRODY RZECZOWE 

 
1. Nagroda rzeczowa to stypendium w kwocie 2 000,00 zł netto (dwa tysiące złotych 

netto) na rok  akademicki 2022/2023 oraz możliwość odbycia płatnego stażu w firmie  
BIO-TECH Sp z.o.o 

2. Nagroda rzeczowa w kwocie 2000,00 netto(dwa tysiące złotych netto) zostanie 
przekazane przelewem na konto wskazane przez zwycięzcę. 

3. Dyplomy zostaną wręczone w czasie uroczystości ogłoszenia wyników konkursu w 
siedzibie firmy BIO-TECH Sp z.o.o ( zgodnie z zasadami obowiązującymi ze względu na 
covid). Termin zostanie podany po wybraniu laureatów. 

I nagroda – dla najlepszej pracy to stypendium 2000,00 zł netto/mc przez okres 9 m-

cy  (dwa tysiące złotych netto)+ staż w firmie BIO-TECH Sp z.o.o 

II nagroda – płatny staż w firmie BIO-TECH Sp z.o.o, 
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§ 7 
OPODATKOWANIE NAGRODY 

 
1. Nagroda podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w stawce 

10%, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz.U. z 2016, poz. 2032 ze zm.). Organizator 
Konkursu nalicza i pobiera podatek od Zwycięzcy konkursu z kwoty dodatkowej 
nagrody pieniężnej 

 
§ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Bio-Tech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez 

publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu,  
tj. www.pw.edu.pl   

3. Bio-Tech zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych czynności 
konkursowych oraz – w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń (tj. mniej niż 5) - 
odwołania Konkursu. 

 
§ 9 

 DANE OSOBOWE 
 

Organizator w związku z treścią przepisu art. 13 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 - Dziennik 
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informuje, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest BIO-TECH Sp z.o.o ul. Strużańska 22, 05-126 
Nieporęt.  

2. Dane osobowe, o których mowa wyżej są przetwarzane przez BIO-TECH Sp z.o.o., jako 
Administratora Danych, wyłącznie w celach związanych z realizacją Konkursu.  

3. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez BIO-TECH Sp z.o.o wyżej opisanych 
danych osobowych wynikają z art. 6 ust. 1 lit. a 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) w zakresie i celu 
niezbędnym dla przeprowadzenia i realizacji Konkursu z udziałem danego Uczestnika, 
ewentualnego przekazania nagrody oraz umieszczenia danych osobowych Uczestnika na 
liście laureatów Konkursu, a także w zakresie niezbędnym dla wykonywania przez 
Organizatora uprawnień wynikających z udzielonej przez Uczestnika Konkursu licencji.  

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, a także okres 
niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

http://www.pw.edu.pl/


           
           

  
 

 

5. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób 
uniemożliwiających ich odtworzenie.  

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez BIO-TECH 
Sp z.o.o, w tym profilowaniu.  

7. Dane osobowe osób uprawnionych mogą być udostępniane podmiotom działającym na 
zlecenie administratora danych, z których usług BIO-TECH Sp z.o.o korzysta przy ich 
przetwarzaniu, np. podmiotom świadczącym usługi IT w zakresie wsparcia serwisowego oraz 
podmiotom zewnętrznym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.  

8. Osobom uprawnionym, których dane BIO-TECH Sp z.o.o przetwarza przysługuje prawo:  

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

• sprostowania (poprawiania) danych, • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami 
określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,  

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

§ 11 

REKLAMACJA 

1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanego Konkursu, mogą b̨yć składane na adres 
siedziby Organizatora, wskazany w niniejszym Regulaminie, na piśmie, przez cały czas 
trwania Konkursu, ale nie później niż w terminie 7 (siedem) dni od stwierdzenia zaistnienia 
przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna zawierać dane osoby reklamującej (imię i 
nazwisko, adres do korespondencji), a także ewentualne żądania oraz ich szczegółowe 
uzasadnienie. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę jej doręczenia na adres 
Organizatora, wskazany w niniejszym regulaminie.  

2. Organizator, w terminie 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy zgłoszoną 
reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego ją o zajętym stanowisku, wskazując 
uzasadnienie swojej decyzji.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, do momentu zakończenia 
konkursu, bez podania przyczyn poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie 
Konkursu lub aplikacji.  

4. Organizator poinformuje wszystkich uczestników o wprowadzeniu zmian w regulaminie 
konkursu. W przypadku powstania jakichkolwiek sporów na tle niniejszego Regulaminu, 
Uczestnicy oraz Organizator będą ̨dążyć w pierwszej kolejności do ugodowego ich 
rozwiązania. Wszystkie spory, których nie będzie można rozwiązać ugodowo, będą  ̨
rozwiązywane drogą sadową w sądzie właściwym dla Organizatora. 5. Biorąc udział w 
Konkursie każdy Uczestnik zobowiązuje się do niepodejmowania jakiegokolwiek ingerowania 
w przebieg Konkursu w sposób naruszający jego zasady. 



           
           

  
 

 

§ 12 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Bio-Tech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.  
2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez 

publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu,  
tj. www.pw.edu.pl   

3. Bio-Tech zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych czynności 
konkursowych oraz – w przypadku niedostatecznej ilości zgłoszeń (tj. mniej niż 10) - 
odwołania Konkursu. 

http://www.pw.edu.pl/

