
 

Wersja z dn. 28.05.2021 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesach  
rekrutacyjnych  (praca, staż i praktyki) realizowanych w ORLEN Eko Sp. z o.o.  

 I. ADMINISTRATOR  

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (09-411), ul. Chemików 7 (dalej: „my”). 

Z Administratorem danych można się skontaktować: listownie na powyżej wskazany adres lub przez e-mail: rekrutacja.eko@orlen.pl. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Pani/ Pana 

danych osobowych - pismenie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt I, powyżej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”, 

mailowo pod adresem: daneosobowe.eko@orlen.pl. Dane dot. Inspektora ochrony danych dostępne są również na stronie 

www.orleneko.pl w zakładce „Kontakty”. 

III. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanym w ORLEN Eko procesie rekrutacyjnym 

oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko. 

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie:  

a. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO1 – dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy; 

b. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO1 – dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, w zakresie danych osobowych wskazanych 

w art. 221 §1 Ustawy Kodeks pracy: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; wskazane dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje 

zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (w przypadku rekrutacji o pracę);  

i) przekazanie nam w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych w szerszym zakresie niż określają to przepisy prawa, zostanie 

potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO1);   

c. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO1 – Pani/ Pana dobrowolna zgoda na wykorzystywanie Pani/ Pana danych w  kolejnych procesach 

rekrutacyjnych (sformułowana w odrębnym oświadczeniu); 

d. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO1 - uzasadniony interes administratora – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy 

uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest 

odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja. 

*Wyrażona zgoda jest dobrowolna i nie ma wpływu na proces rekrutacji. Wyrażoną zgodę można odwołać w dowolnym czasie w trybie 

określonych w pkt. VI poniżej.   

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą nasi dostawy, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych m.in. 

dostawcy usług IT.  

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/ Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu wycofania Pani/Pana zgody, 

ale nie dłużej niż 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji. 

W przypadku wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/ Pana 

dane będą wykorzystywane do czasu wycofania przez Panią/ Pana zgody, ale nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania 

aplikacji. Okres ten może być wydłużony o okres konieczny do zakończenia postępowania rekrutacyjnego, w przypadku rozpoczęcia 

procesu naboru na stanowisko odpowiadające Pani/ Pana kwalifikacjom. 

VI. PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PANI/ PANA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/ Pana danych przysługują Pani/ Panu następujące prawa: a. prawo dostępu do treści swoich 

danych; b. prawo do sprostowania danych osobowych; c. prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d. prawo 

do przenoszenia danych – dot. danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy - tj. prawo otrzymania od ORLEN Eko Sp. z o.o. 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. 

Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Eko Sp. z o.o. przesłało dane do innego 

administratora, jednakże wykonamy to, tylko jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe; e. prawo wniesienia sprzeciwu – 

w przypadkach, kiedy ORLEN Eko Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego 

interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację; f. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres UODO Warszawa (00-193), ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie Pani/ Pana danych narusza przepisy 

RODO. 

Prawo cofnięcia zgody: w dowolnym momencie może Pani/ Pan wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych 

osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. Zgodę można cofnąć listownie na adres ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7 09-411 Płock, przez e-mail: 

daneosobowe.eko@orlen.pl lub rekrutacja.eko@orlen.pl.  

VII. INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH 

Podanie przez Panią/  Pana danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy uprawnieni zgodnie z art. 6 lit. b) i c) RODO jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w procesach rekrutacyjnych. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie jest dobrowolne. 

                                                           
1 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  

http://www.orleneko.pl/

