REGULAMIN KONKURSU
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” dla studentów Uczelni Łazarskiego

§1
1. Organizatorem Konkursu jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod
numerem KRS 0000008194, REGON 000126652, NIP 5250000239
(dalej „Organizator” lub „PPL”)

2. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci 4 lub 5 roku studiów prawniczych na Uczelni Łazarskiego w
Warszawie.
(dalej „Uczestnicy Konkursu ”)

§2
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§3
Konkurs odbędzie się 13.01.2022r. o godzinie 10.00 w siedzibie Uczelni Łazarskiego. Dokładna lokalizacja
zostanie podana na stronie internetowej Uczelni Łazarskiego oraz w materiałach reklamowych.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie zgłoszenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu. Zgłoszenia będą przyjmowane 13.01.2022r. do godz. 10.00, przed przystąpieniem do konkursu.

§4
Celem konkursu jest:
- integracja oraz zaciśnięcie więzi pomiędzy Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” oraz Uczelnią
Łazarskiego;
- wspieranie rozwoju studentów Uczelni Łazarskiego;
- budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy wśród społeczności studenckiej oraz na rynku pracy wobec
wszystkich potencjalnych kandydatów do pracy.
§5
1.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap – warsztaty poprowadzone przez współpracowników Biura Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego
Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”.

Moduł I – Aspekty prawne zarządzającego portem lotniczym (Marta Włodarczyk)
Moduł II – Bezpieczeństwo na płycie lotniska w aspekcie safety (Katarzyna Kaczmarek)
II etap konkursu – część konkursowa
Uczestnik konkursu otrzyma zadanie konkursowe w postaci rozwiązania dwóch kazusów, które rozwiązuje
samodzielnie na miejscu w określonym czasie. Następnie na podstawie rozwiązanych kazusów wyłonionych
zostanie 3 laureatów, dla których nagrodą będzie płatny 3-miesięczna odpłatna współpraca w Przedsiębiorstwie
Państwowym „Porty Lotnicze” na warunkach określonych później przez Organizatora.
2. Kryterium wyłonienia laureatów jest jakość merytoryczna rozwiązania kazusów.
§6
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu konkursu tj. 13.01.2022 r.
§7
1. W celu realizacji nagród Laureaci są zobowiązani w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
do przekazania Organizatorowi następujących informacji w celach związanych z rekrutacją:
- imion i nazwiska,
- adresu e-mail,
- numeru telefonu,
- adresu zamieszkania i do doręczeń,
- numeru PESEL, a także numer i seria dowodu osobistego.
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Organizatora:

m.wlodarczyk@ppl.pl.
2. Organizator zastrzega, że dla realizacji nagród może być potrzebne przekazanie na późniejszym etapie
dodatkowych danych osobowych.
3. W przypadku nieprzekazania informacji o których mowa w ust. 1 w terminie określonym w tym
postanowieniu Organizator jest uprawniony do przekazania nagrody innej osobie.
4. Organizator jest również uprawiony do przekazania nagrody innej osobie, jeżeli w późniejszym terminie
wystąpią okoliczności uniemożliwiające rozpoczęcie stażu/zlecenia od dnia 1 lutego 2022 r..
5. Kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych uczestników konkursu zostały zawarte w Załączniku
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§9
Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na Stronie Konkursowej: www.polish-airports.com
2. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy Konkursu mogą uzyskać kontaktując
się bezpośrednio z Organizatorem, adres mailowy: m.wlodarczyk@ppl.pl
Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 3 dni roboczych.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
4.Organizator oraz Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do dążenia do ugodowego
rozwiązywania ewentualnych sporów powstałych na tle niniejszego Regulaminu. W przypadku braku

możliwości osiągniecia porozumienia, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądowi
powszechnemu, właściwemu miejscowo według przepisów kodeksu postępowania
cywilnego.

Kontakt do organizatorów:
PPL – Marta Włodarczyk tel. 513-418-556 e-mail: m.wlodarczyk@ppl.
Uczelnia Łazarskiego – Ewelina Książek-Janik tel. 665-380-503 e-mail: e.ksiazek@lazarski.edu.pl

Załącznik nr 1 - Zgłoszenie konkursowe
ZGŁOSZENIE KONKURSOWE
1. Dane uczestnika:
(a) Imię i nazwisko:
(b) adres e-mail:
(e) Rok studiów:
2. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne.
2.5 Zezwalam / nie zezwalam (niepotrzebne skreślić) na wykorzystanie mojego imienia, nazwiska, wizerunku, jak również
o wynikach Konkursu w odniesieniu do mojej pracy konkursowej w celu informowania (także w mediach
społecznościowych) o moim udziale w Konkursie. Zostałem poinformowany, że zgodę tę mogę cofnąć w
każdym czasie kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych PPL pod adresem iodo@ppl.pl
2.6 Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem(am) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w
Regulaminie Konkursu.
2.9 Przyjmuję do wiadomości następujące informacje od Organizatora:
- dane osobowe podane przez uczestnika konkursu będą przetwarzane przez Organizatora:
Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” z siedzibą w Warszawie (00-906), przy ul. Żwirki i Wigury 1,
e-mail: kontakt@ppl.pl, telefon 22 650 11 11., www.polish-airports.com (dalej: „my” lub „PPL”).
- dane osobowe podane przez uczestnika w tym formularzu lub później w trakcie trwania konkursu, będą
przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, publikacji informacji o laureatach konkursu na
stronach internetowych PPL a także Lotniska Chopina w Warszawie, w mediach społecznościowych?,

organizacji odpłatnej współpracy stażu w PPL dla laureatów, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności
wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
- Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest
umożliwienie uczestnikom konkursu wzięcia w nim udziału i umożliwienie Organizatorowi jego
przeprowadzenia, opublikowania informacji o laureatach oraz archiwizację dokumentów.

- osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do:
* dostępu do swoich danych osobowych
* żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
* żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
* żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie
jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych
osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu
* wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób,
których dane są przetwarzane

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania
konkursu
- Organizator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób opierający się wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
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