KONFERENCJA ENERGETYCZNA
Temat:
ENERGETYCZNY POTENCJAŁ W SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI – TECHNIKI, TECHNOLOGIE
Data: środa, 31 marca 2021 r.
Godz. 13:00 – 15:00
Webinarium na platformie MS Teams
Rejestracji prosimy dokonywać poprzez wysłanie maila na adres: mariusz.rukat@mazovia.pl
Agenda
12.45 –

aktywowanie łączności z uczestnikami

13.00

krótkie powitanie i przedstawienie agendy – moderowanie:
Mariusz Rukat, pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego
ds. inwestycyjno-gospodarczych

13:05

Powitanie i wprowadzenie do problematyki konferencji
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

13.15

Dostępność zasobów i potencjał energetyczny w sektorze Gospodarki Odpadami
na Mazowszu
z-ca/dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, UMWM

13.35

Możliwości i uwarunkowania wykorzystania energii z odpadów w ciepłownictwie
Bogusław Regulski, wiceprezes Zarządu, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie

13.50

Nowatorska technologia zgazowania odpadów - sposób na ekologiczne paliwo dla
ciepłownictwa oraz do produkcji energii elektrycznej
- zapoznanie z technologią firmy COMMERGY CONVERT Dariusz Putrak, wiceprezes Zarządu COMMERGY SERAMAT GROUP

14.15

Systemy odgazowywania składowisk odpadów z wykorzystaniem biogazu do celów
energetycznych
- zapoznanie z technologią firmy WAGRA sp. z o.o. Andrzej Maniak, prezes WAGRA sp. z o.o.

14.35

Zwiększenie efektywności zakładu w Kobiernikach poprzez wykorzystanie energii
elektrycznej z własnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW” - studium działań
Katarzyna Struzik, wiceprezes PGOP w Płocku

14.55

Podsumowanie i zakończenie konferencji
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Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z Urzędem, w tym za pośrednictwem serwisów internetowych Urzędu:
Kontaktując się z Urzędem przy pomocy formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, ePUAP itp., zazwyczaj przekazuje się
podstawowe dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail). Ich administratorem jest Województwo
Mazowieckie.
Dane kontaktowe:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979100,
email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr (022) 5979663 lub
mejlowo: iod@mazovia.pl lub drogą tradycyjną, pod ww. adresem.
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie interesu publicznego/sprawowanej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), co wynika
z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, w celu prowadzenia korespondencji (w tym udzielenia odpowiedzi).
Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty świadczące
obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu.
Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to niezbędne do realizacji celu w jakim zostały pozyskane.
W granicach i na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje prawo:

•

żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania
ograniczenia ich przetwarzania;

•

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie
internetowej https://uodo.gov.pl/ ).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może się wiązać z brakiem możliwości kontaktu.
Klauzula informacyjna dot. promocji województwa
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