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Regulamin Programu „Pani inżynier w Pracy: Akademia EDC” 
 (dalej: Regulamin) 

 
I. Postanowienia ogólne 

 
1. Regulamin określa warunki i zasady udziału w programie „Pani inżunier w Pracy: Akademia 

EDC” (dalej: Program). 
2. Organizatorem Programu jest General Electric Company Polska Sp. z o.o.  

z siedzibą przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 526-10-30-824, REGON: 
011165913, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000073794, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego oraz Instytut  Lotnictwa z siedzibą przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 
Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
pod nr KRS 0000034960, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy 
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

3. Program trwa od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 13 maja 2017 r. 
4. Zgłoszenia kandydatów zainteresowanych udziałem w Programie przyjmowane są przez 

Organizatora od dnia 27 lutego 2017 r. do dnia 20 marca 2017 r. (dalej: Nabór).  
5. Nabór nie stanowi procesu rekrutacyjnego Organizatora w rozumieniu przepisów prawa 

pracy.  
6. Udział w Programie nie stanowi stażu ani praktyki w rozumieniu przepisów prawa pracy, w 

tym nie stanowi praktyki absolwenckiej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lipca 2009 r.  
o praktykach absolwenckich.  
  

 
 
 

II. Uczestnicy 
 

1. Uczestnikiem Programu (dalej: Uczestnik) może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych (z wyjątkiem pracowników Organizatora), która w dniu 1 kwietnia  2017 
roku: 

a) Jest studentem 3, 4 lub 5 roku studiów licencjackich, inżynierskich bądź 
magisterskich uzupełniających lub też absolwentem (data ukończenia nie poźniej niż 
1 kwietnia 2012 roku) studiów licencjackich, inżynierskich bądź magisterskich, 
dziennych, zaocznych bądź wieczorowych, w Polsce lub za granicą w szczególności 
na kierunkach takich jak: mechanika, energetyka, lotnictwo, IT, statystyka, 
matematyka, fizyka, elektrotechnika, mechatronika, inżynieria materiałowa;  

b) wypełniła w terminie formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.edc.pl/akademia (dalej: „Formularz zgłoszeniowy”); 

c) Została przyjęta do Programu na podstawie oceny jej zgłoszenia, dokonanej przez 
komisję wyznaczoną przez Organizatora.  

2. Kandydaci do Programu mogą dobrowolnie przesyłać Organizatorowi swoje CV wraz ze 
zgodą na przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych na potrzeby Programu. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi Kandydatami w 
ramach Naboru.  

 
 
 
 

http://www.edc.pl/akademia
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III. Program 
 
 

1. Program realizowany będzie w siedzibie Organizatora pod adresem: Engineering Design 
Center, Aleja Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.  

2. Udział w Programie jest bezpłatny.  
3. Organizator w ramach Programu zapewnia Uczestnikom bezpłatny udział w czterech 

następujacych spotkaniach:  
 

a) 1 kwietnia 2017 - Sztuka autoprezentacji w praktyce, 
b) 8 kwietnia 2017 - Cyfrowe technologie w w przemyśle pod lupą , 
c) 22 kwietnia 2017 - Warsztat: Case Study – Technologia w biznesie, 
d) 13 maja 2017 -  Kulisy pracy w EDC.  

 
4. Każde spotkanie będzie trwało od 6 do 10 godzin.  
5. Podczas każdego spotkania Organizator zapewnia bezpłatny catering.  
6. Wszelkie aktywności związane z Programem odbywać się będą w języku polskim, niemniej 

wszyscy prowadzący spotkania posiadają znajomość języka angielskiego. W zależności od 
profilu przyjętych uczestniczek, język prowadzenia spotkań może zostać zmieniony na 
angielski.  

7. Organizator nie pokrywa Uczestnikom kosztów dojazdu oraz ewentualnego zakwaterowania. 
8. Od Uczestników wymagana jest obecnośc na wszystkich spotkaniach.  
9. Każdy Uczestnik który uczestniczył w Programie nim zgodnie z jego Regulaminem otrzyma od 

Organizatora certyfikat uczestnictwa. 
10. Spotkania organizowane w ramach Programu nie są formami kształcenia ustawicznego 

o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2012 r. 
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. 

 
IV. Dane osobowe 

 
1. Administratorem danych jest przez General Electric Company Polska Sp. z o. o. z siedzibą 

w Warszawie oraz Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie. 
2. Dane zbierane są w celu udziału w Naborze do programu Akademia EDC i/lub udziału w tym 

Programie. 
3. Kandydat i Uczestnik mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
4. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych.  
 

V. Reklamacja 
 

1. Kandydaci i Uczestnicy mają prawo sładać reklamacje w sprawach dotyczących Programu. 
2. Reklamację zawierającą imię, nazwisko i adred e-mail reklamującego należy kierować na 

odres wskazany w Kontakcie do Organizatora. 
3. Organizator rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania a o swojej 

decyzji informuje reklamującego za pomogą środków komunikacji elektronicznej.    
4. Reklamacje rozpatrzona w powyższym trybie nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.  

 
 

 
VI. Postanowienia końcowe 
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1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2017 r.  
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Programu pod 

adresem: http://www.edc.pl/akademia/ 
3. Kandydat i/lub Uczestnik przystępując do Naboru oświadcza tym samym, że zapoznał się z 

niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia.   
4. Momentem zawarcia umowy jest moment przystąpienia do Naboru.   
5. Kandydat i Uczestnik mogą w terminie 14 dni od zawarcia umowy odstapić od umowy bez 

podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jak również prawo do odwołania 

Programu z ważnych przyczyn, o czym informuje Kandydatów i Uczestników na stronie 
internetowej Programu i/lub wybranymi środkami komunikacji elektronicznej. 

7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią FAQ dostepne na stronie Programu. 
W razie sprzeczności postanowień Regulaminu oraz FAQ znaczenie mają postanowienia 
Regulaminu.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku naruszenia przez 
Kandydata lub Uczestnika niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.  

9. Kandydat oraz Uczestnik mogą kontaktować się z Organizatorem poprzez adres 
elektroniczny: akademia@edc.pl (Kontakt do Organizatora). 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa powszechnie 
obowiązujacego.  
 

 

http://www.edc.pl/akademia/
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