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REGULAMIN KONKURSU  

ORGANIZOWANEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO  

PRZEZ EUROPEJSKĄ RADĘ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO  

50 YEARS OF CEFIC- AFEM CONTRIBUTION  

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Organizatorem konkursu jest Europejska Rada Przemysłu Chemicznego („CEFIC”) przy 

współudziale Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego („PIPC”, „Izba”), której powierzono obowiązki 

związane z przeprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskie postępowania konkursowego 

z okazji 50-lecia istnienia CEFIC.  

2. Celem postępowania konkursowego jest wytypowanie kandydatury wybitnego młodego 

naukowca, który uzyska możliwość: 

 

(a) Pracy nad wspólnym projektem w ramach CEFIC, który zostanie zaprezentowany podczas 

Tygodnia Konwencji Chemicznej. 

(b) Wyjazdu do Brukseli na sesję zdjęciową oraz kolację (najprawdopodobniej  

w dn. 30.05.2022 r.) w gronie wybitnych naukowców, laureatów Nagrody Nobla  

i przedstawicieli CEFIC. Koszt kolacji, noclegu i transportu pokrywa CEFIC. 

 

§2 

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE  

 

1. Wymagania formalne do udziału w Konkursie to: 

  

(a) Wiek poniżej 35 lat,   

(b) Posiadanie obywatelstwa jednego z krajów członkowskich UE, 

(c) Posiadanie statusu studenta lub doktoranta kierunku o profilu chemicznym 

(biotechnologicznym) lub inżynierii chemicznej, 

(d) Przedstawienie CV potwierdzającego nabyte doświadczenie w realizacji prac badawczych 

i naukowych oraz osiągniecia naukowe (takie jak udział w publikacjach, patentach lub 

projektach). 

 

2. Oczekiwania od kandydatów: 

 

(a) Podchodzenie z pasją i energią do tworzenia rozwiązań dla rozwoju przyszłości przemysłu 

chemicznego, zwłaszcza pod kątem osiągnięcia neutralności klimatycznej, 

(b) Dysponowanie możliwością zaangażowania się we wspólny projekt laureatów konkursu.  

 

3. Sposób przygotowania aplikacji: 

(a) Kandydaci przygotowują zgłoszenie konkursowe zawierające:  

https://cefic.org/
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− film (3-5 minut) nagrany w formacie MP4, MOV, WMV, AVI prezentujący ich 

sylwetkę oraz działalność badawczo- naukową wraz z krótkim opisem, 

− CV uzupełnione w szczególności o informacje, o których mowa w §2 ust. 1 lit. (d), 

−  Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań formalnych, zapoznanie się 

z  klauzulą informacyjną oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, które stanowią Załącznik nr 1 do Regulaminu.   

 

(b) Materiały przekazywane przez kandydata muszą zostać przygotowane w języku 

angielskim i przesłane na adres email: media@pipc.org.pl w nieprzekraczalnym terminie 

do dnia 17.04.2022r. 

 

§3 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  

 

1. Spośród otrzymanych zgłoszeń PIPC wyłoni jednego kandydata, który zostanie przedstawiony 

CEFIC do udziału w kolejnym etapie Konkursu.  

2. Kandydaci będą oceniani pod kątem spełnienia kryteriów formalnych oraz oczekiwań, 

o których mowa w §2 ust. 2.  

3. O wynikach przeprowadzonego Konkursu, Kandydaci zostaną powiadomieni w terminie do 

dnia 24.05.2022 r. 

 

§4 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1.  PIPC jest uprawniona do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na 

pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian 

terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. 

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej PIPC.  
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

OŚWIADCZENIE KANDYDATA 

 

Ja niżej podpisany/(-a) ................................................................................................ oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki Konkursu określone w Regulaminie.  

2. zapoznałem/(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

 

TAK / NIE * Niniejszym wyrażam zgodę na publiczne udostępnianie przez PIPC moich danych 

osobowych w związku z udziałem w konkursie organizowanym przy współudziale PIPC przez 

Europejską Radę Przemysłu Chemicznego („CEFIC”) pt. 50 years of CEFIC.  

TAK / NIE * Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku utrwalonego w postaci 

zdjęć oraz wideo oraz jego rozpowszechniania przez PIPC w związku z udziałem w konkursie 

organizowanym przy współudziale PIPC przez Europejską Radę Przemysłu Chemicznego („CEFIC”) pt. 

50 years of CEFIC.  

(* niepotrzebne skreślić) 

 

_______________________ 

/własnoręczny podpis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

4 

Członek Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC 

Śniadeckich 17  tel. +48 22 828 75 06  www.pipc.org.pl 
00-654 Warszawa  fax. +48 22 20 34 378  e-mail:pipc@pipc.org.pl 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

POSTĘPOWANIE KONKURSOWE  

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą  
w Warszawie („PIPC”)1. Kontakt: pipc@pipc.org.pl. Przetwarzamy Pana/Pani dane w celu 
przeprowadzenia postępowania konkursowego organizowanego przy współudziale PIPC przez 
Europejską Radę Przemysłu Chemicznego („CEFIC”) pt. 50 years of CEFIC na podstawie Pana/Pani 
pisemnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  
 
Dane, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, obywatelstwo, 
wizerunek, informacje o wykształceniu i posiadanych kwalifikacjach, przebieg dotychczasowego 
doświadczenia i kariery naukowej.  

Podanie innych danych osobowych przez kandydatów jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu 
na przebieg postępowania konkursowego.   

Może Pan/Pani również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przyszłych 
procesów rekrutacyjnych.  

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe w trakcie postępowania konkursowego oraz 
3 miesiące po jego zakończeniu.  

Dane osobowe mogą być udostępniane: 

− W zakresie niezbędnym do realizacji zadań statutowych PIPC. 

− Podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. 

− CEFIC. 

− Innym osobom trzecim po uzyskaniu odrębnej zgody.   

− Podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartej w tym celu umowy (księgowość, 
obsługa prawna itp.).  

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.  

Przysługuje Panu/Pani prawo: dostępu do danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie2, do przenoszenia 
danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

PIPC nie stosuje w stosunku do Pana/Pani danych profilowania lub automatycznego podejmowania 
decyzji.  

 

 
1 Polska Izba Przemysłu Chemicznego z siedzibą w Warszawie przy ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa, wpisana do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
oraz rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015704.  
2 Bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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