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1. Opis przedmiotu rekrutacji 

 

Przedmiotem rekrutacji jest dwumiesięczna praktyka studencka w biurze architektonicznym w 
głównej siedzibie firmy VELUX w Hørsholm koło Kopenhagi. Praktyka studencka jest wyjazdem 
szkoleniowym, nie jest traktowana jako forma zatrudnienia. 

Praktyka odbywać się będzie w dniach od 1 sierpnia do 28 września 2018 r. 

Firma VELUX pokryje wszystkie koszty związane z podróżą i pobytem, a także kieszonkowym 
ustalonym przez Organizatora. 

2. Nazwa i adres organizatora 

Organizatorem konkursu jest: 

VELUX-Polska Sp. z  o.o. 

ul. Krakowiaków 34 

02-255 Warszawa 

 

3. Forma rekrutacji 

Rekrutacja jest procesem dwuetapowym.  
 
Jury w składzie:  
Architect MAA Architect Henrik Norlander Smith, VELUX A/S, 
 Milena Slipek Eng. Architect, MSc in Architectural Engineering, VELUX A/S,  
mgr inż. arch. Monika Kupska-Kupis, VELUX Polska  
wyłoni najlepszych kandydatów na podstawie przesłanych zgłoszeń.  
 
Kandydaci nadsyłają aplikacje zgodne z zakresem określonym w pkt. 4. Wybrani kandydaci 
zostaną zaproszeni na decydującą rozmowę kwalifikacyjną.  
 
W drugim etapie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się  
14 czerwca br. w Warszawie, w siedzibie firmy VELUX Polska Sp. z o.o. , ul. Krakowiaków 34 
Rozmowy z kandydatami w całości odbędą się w języku angielskim w celu weryfikacji 
znajomości j. angielskiego przez uczestników. 
 
Przy wyborze laureata jury będzie brało pod uwagę znajomość języka angielskiego oraz  
twórczą i kreatywną osobowość. 
  
W konkursie mogą brać udział wszyscy studenci wydziałów architektury z całej Polski. 
Dla potrzeb niniejszego regulaminu przez „Uczestnika rekrutacji” rozumie się osobę, której 
aplikacja spełnia wszelkie wymogi formalne. Aplikacje zgłoszeniowe muszą spełniać 
postanowienia niniejszych warunków, co zostanie sprawdzone przez Komisję powołaną przez 
VELUX Polska.  
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4. Zakres rzeczowy, forma opracowania aplikacji. 

4.1. Zakres rzeczowy. 

 list motywacyjny w języku angielskim,  

 curriculum vitae w języku angielskim,  

 list polecający przedstawiciela wydziału (prowadzącego, wykładowcy, etc.) w 
języku polskim lub angielskim 

 portfolio z dorobkiem studenta 

 informacja czy Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska na 
stronie internetowej www.velux.pl w ramach ogłoszenia wyników.  

 

4.2. Forma opracowania. 

List motywacyjny, curriculum vitae, list polecający oraz portfolio (lub link do strony, na której 
znajduje się portfolio) powinny zostać przesłane mailem na adres:  

m.kupska-kupis@VELUX.pl , henrik.norlander@VELUX.com, milena.slipek@VELUX.com 

 

W aplikacji powinien się znaleźć numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail do 
kandydata. 

 

5. Skład Komisji Oceniającej. 

W skład jury Komisji Oceniającej wchodzą: 

1. Architect MAA Architect Henrik Norlander Smith, VELUX A/S 

2. Milena Slipek Eng. Architect, MSc in Architectural Engineering, VELUX A/S, 

3. mgr inż. arch. Monika Kupska-Kupis, VELUX Polska 

6. Terminy. 

Ogłoszenie rekrutacji:           29 marca 2018 r. 

Zakończenie procesu przyjmowania aplikacji:                               27 maja 2018 r. 

Obrady komisji oceniającej:                           5 czerwca 2018 r. 

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami:               14 czerwca 2018 r. 

Ogłoszenie wyników rekrutacji:       22 czerwca 2018 r. 

Potwierdzenie przez uczestnika przyjęcia warunków wyjazdu*:                         29 czerwca 2018 r. 

 

* Brak potwierdzenia i akceptacji warunków regulaminu w wyznaczonym terminie oznacza 

http://www.velux.pl/
mailto:m.kupska-kupis@VELUX.pl
mailto:henrik.norlander@VELUX.com
mailto:milena.slipek@VELUX.com
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rezygnację z wyjazdu  

 

7. Zgłoszenie uczestnictwa w rekrutacji. 

Aplikacje zgłoszeniowe będą przyjmowane do 27 maja 2018 r. e- mailem na adres:  

architekci@velux.pl 

W tytule maila należy napisać ”Students’practice 2018” 

 

8. Składanie zapytań dotyczących rekrutacji. 

Wszystkie informacje dotyczące zasad ubiegania się o staż zamieszczone są na stronie: 

http://www.velux.pl/profesjonalisci/architekci/studenci 

Dodatkowych wyjaśnień udziela: 

arch. Monika Kupska-Kupis, VELUX Polska 

e-mail: m.kupska-kupis@VELUX.pl 

tel: 022/3377023  

9. Ogłoszenie wyników rekrutacji. 

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie wskazanym w punkcie 6. Wyniki konkursu podane 
zostaną również do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową www.velux.pl 

10. Dane osobowe i postanowienia końcowe 

10.1. Laureat jest zobowiązany do  udzielania wywiadów dla mediów na życzenie 
Organizatora w związku ze zwycięstwem w Konkursie.  

10.2. Poprzez przesłanie zgłoszenia Uczestnik wyraża chęć udziału w Konkursie i godzi się na 
przetwarzanie przez Organizatora danych dla celów związanych z jego organizacją, 
wybraniem laureatów, przekazaniem nagród.  

10.3 Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest VELUX Polska Sp. z o.o., z 
siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34, tj. Organizator. Szczegółowe zasady 
przetwarzania danych osobowych VELUX znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej 

na www.velux.pl.  
 
10.4.Uczestnicy mogą kontaktować się z Organizatorem wysyłając mail na adres 
kontakt@velux.pl lub listownie na adres korespondencyjny VELUX Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 
Warszawie, przy ul. Krakowiaków 34. Każda inna forma kontaktu także będzie skuteczna, o ile 
oświadczenie woli dojdzie wiadomości Administratora w taki sposób, że będzie mógł 
zapoznać się z jego treścią.  
 
10.5 Organizator dochowuje wszelkich starań celem zachowania poufności pozyskanych 
danych, nie udostępnia innym podmiotom danych osobowych w sposób umożliwiający im 
wykorzystanie danych dla własnych celów, ani danych nie odsprzedaje. Organizator może 
jednak korzystać z podmiotów zewnętrznych, które zapewnią wsparcie w prowadzeniu 

mailto:m.kupska-kupis@VELUX.pl
http://www.velux.pl/
http://www.velux.pl/
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działań związanych z Konkursem, jednakże czynności będą wykonywane jedynie na zlecenie 
i rzecz Organizatora. Podmioty wykonujące zlecenia na rzecz Organizatora każdorazowo są 
zobowiązane do zachowania najwyższych standardów w zakresie ochrony danych 
osobowych. W chwili, gdy podmioty te nie będą już potrzebować danych do realizacji 
świadczonej usługi usuną dane które zostały im powierzone do przetwarzania, zgodnie z 
procedurami Velux. Między innymi dane związane z prowadzeniem działań Konkursowych 
przekażemy spółce VELUX A/S, Ådalsvej 99; 2970 Hørsholm, Dania celem oceny nadesłanych 
materiałów i wybrania zwycięzcy w tym przygotowania pobytu dla Laureata. Organizator w 
ramach prowadzonego Konkursu współpracuje z Komunikado – agencją PR.  
 
10.6. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do: 

 
 

a) Prawo dostępu do danych - prawo do zażądania kopii posiadanych przez 
Organizatora informacji dotyczących Uczestnika, którego dane dotyczą; 

b) Prawo do sprostowania - prawo do poprawiania nieprawidłowych lub 
niekompletnych danych, które są w posiadaniu Organizatora; 

c) Prawo do bycia zapomnianym – przy spełnieniu warunków prawem przewidzianych 
Uczestnik może złożyć wniosek o usunięcie przechowywanych przez Organizatora 
danych; 

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku spełnienia określonych 
warunków prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e) Prawo do przenoszenia - prawo do przekazania danych, będących w posiadaniu 
Organizatora do innej organizacji; 

f) Prawo do sprzeciwu - prawo sprzeciwiania się niektórym rodzajom przetwarzania, jak 
chociażby marketing bezpośredni; 

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu ds. ochrony 
danych osobowych. 

h) Dodatkowo każdy Uczestnik może złożyć skargę do przedstawiciela ds. ochrony 
danych w Grupie VELUX, tj. Joanny Pawlickiej, email: joanna.pawlicka@velux.com; 
 

10.7. W każdym przypadku dane podawane są dobrowolnie, jednakże ich podanie jest 
niezbędne do udziału w Konkursie. 
10.8. Każdy Uczestnik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych celem 
udziału w Konkursie. W przypadku wycofania zgody Uczestnik nie bierze udziału w Konkursie a 
jego dane zostaną usunięte, chyba że wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych także 
w innych celach niż Konkurs i tych zgód nie wycofał lub istnieje inna podstawa prawna 
zezwalająca na ich przetwarzanie.  
10.9. Uczestnik celem wycofania zgody lub skorzystania z któregokolwiek z przysługujących mu 
praw obowiązany jest podać dane w zakresie pozwalającym na zweryfikowanie tożsamości w 
sposób dający pewność Organizatorowi co do tożsamości osoby żądającej. Organizator 
celem ustalenia tożsamości nie będzie żądał większej ilości danych niż dla samego udziału w 
Konkursie.  
10.10. Na złożony wniosek Organizator poinformuje każdą osobę, której dane dotyczą, jakie 
posiada informacje na temat osoby wnioskującej oraz jak są one przetwarzane. Można 
zawnioskować o podanie następujących informacji:  

 
a) Tożsamości i danych kontaktowych Organizatora; 
b)  Danych kontaktowych globalnego lub lokalnego koordynatora ds. zachowania 

poufności; 
c) Informacji o celu przetwarzania oraz podstawie prawnej przetwarzania danych; 
d) Jeżeli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie Organizatora lub interesie 

strony trzeciej - informacji o takim interesie; 
e) Kategoriach danych osobowych, które są gromadzone, przechowywane oraz 

przetwarzane; 
f) Odbiorcach lub kategorie odbiorców, którym dane są lub będą ujawniane; 

mailto:joanna.pawlicka@velux.com
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g) Informacje o przekazywaniu danych do państwa lub organizacji międzynarodowej, 
informacje o tym, w jaki sposób Organizator zapewnia ich bezpieczeństwo oraz o 
podstawie umożliwiającej ich przekazywanie.  

h) Informacje o czasie przetwarzania danych; 
i) Szczegóły dotyczące prawa do poprawienia, usunięcia, ograniczenia lub sprzeciwu 

względem przetwarzania; 
j) Informacje o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie; 
k) Informacje w jaki sposób można wnieść skargę do organu nadzorczego; 
l) Informacje czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym czy 

umownym, czy jest to wymóg niezbędny do zawarcia umowy, a także czy istnieje 
zobowiązanie do przekazania danych osobowych oraz jakie mogą być konsekwencje 
nieprzekazania takich danych; 

m) Informacje o źródle danych osobowych, jeżeli nie zostały one uzyskane od osoby, której 
dane dotyczą; 

n) Szczegóły i informacje dotyczące zautomatyzowanego procesu podejmowania 
decyzji, w tym profilowania oraz wszelkie istotne informacje na temat logiki, jak również 
znaczenia i możliwych konsekwencji takiego przetwarzania. 

 
10.11 Celem przetwarzania danych przez Organizatora będzie umożliwienie Uczestnikowi 
udziału w Konkursie, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród, rozliczenie prowadzonych 
działań z odpowiednimi urzędami państwowymi, jeżeli zaistnieje taka konieczność oraz 
rozpatrzenie ewentualnych postępowań reklamacyjnych.   
10.12 Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestnika dla celów udziału w Konkursie jest 
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
10.13 Organizator nie podejmuje żadnych decyzji opartych na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłyby wywoływać skutki prawne lub w inny sposób 
istotnie wpływać na osoby których dane dotyczą podczas realizowania Konkursu. 
10.14 Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu, a także po jego 
zakończeniu do czasu przekazania wszystkich nagród zwycięzcom oraz ewentualnego 
dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym lub rozpatrzenia reklamacji. Niezwłocznie po 
wykonaniu czynności związanych z realizacją Konkursu, jednak nie później niż do dnia 31 
października 2018 r. dane zostaną usunięte.  
10.15. Wycofać zgodę na udział w Konkursie można w każdej dowolnej formie zapewniającej, 
że oświadczenie woli dojdzie do wiadomości Organizatora w taki sposób, że mógł zapoznać 
się z jego treścią. 
10.16. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.  

10.17 Dane Uczestników są przekazywane jedynie do VELUX A/S Dania.  

 


