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FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA PRAKTYKĘ /STAŻ 

 W ORLEN LABORATORIUM S.A. 

I. WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRAKTYKĘ /STAŻ* 

 

1. Nazwisko……………………………………………………………………………………………………….. 

2. Imię……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Data urodzenia………………………………………………………………………………………………… 

4. PESEL …………………………………………………………………………………………………………. 

5. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………….. 

6. Adres korespondencyjny…………………………………………………………………………………….. 

7. E - mail…………………………………………………………………………………………………………. 

8. Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………….. 

9. Podpis osoby ubiegającej się o praktykę /staż………………………………………………………….. 

10. Nazwa Uczelni……………………………………………………………………………………………….. 

11. Wydział……………………………………………………………………………………………………….. 

12. Adres Uczelni………………………………………………………………………………………………… 

13. Semestr nauki……………………………………………………………………………………………….. 

14. Proponowany termin praktyk/stażu od ……………………………..do………………………………… 
(proszę wpisać dokładny termin)  
 

15. Proponowane miejsce odbycia praktyki/stażu  
(nazwa Pracowni lub POL – wg Załącznika nr 1 do Formularza) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

16. Proponowany program praktyki/stażu………………………………………………………………………. 
(w przypadku programu praktyk dedykowanego przez uczelnię wpisać UCZELNIA, w przypadku programu praktyk dedykowanego przez 
ORLEN Laboratorium wpisać Laboratorium) 

 

17. Uwagi…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

Uwaga: do Formularza należy dołączyć: 

 Zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta 

 Zaświadczenie posiadanie aktualnego ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) 

*Niewłaściwe skreślić 
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II. WYPEŁNIA ORLEN LABORATORIUM S.A. – Biuro Zarządzania Personelem i Organizacji 

1. Data otrzymania aplikacji…………………………………………………………………………………………… 

2. Aplikację skierowano zgodnie z zakresem merytorycznym do…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Opinia Dyrektora/ Kierownika Komórki Organizacyjnej, do której skierowano aplikację …………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….

………….……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Termin i opiekun praktyki /stażu…………………………………………………………………………………… 

5. Decyzja ze strony ORLEN Laboratorium S.A. ..…………..……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 1 do Formularza 

 

Nazwa Laboratorium / oddziału Miasto 

Pracownia Paliw i Aromatów Płock 

Pracownia Przerobu Ropy Płock 

Pracownia Chromatografii i Środowiska Pracy Płock 

Pracownia Wód, Ścieków i Produktów Petrochemicznych Płock 

Pracownia PTA Włocławek 

Pracownia Nawozów i Środowiska Naturalnego Włocławek 

Pracownia Chloru Włocławek 

Pracownia Chlorku Winylu Włocławek 

Pracownia PCW i Tworzyw Włocławek 

Pracownia Produktów Naftowych w Jedliczu Jedlicze 

Pracownia Produktów Rafineryjnych w Trzebini Trzebinia 

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Ostrowie Wielkopolskim Ostrów Wielkopolski 

Punkt Obsługi Laboratoryjnej we Wrocławiu Wrocław 

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Warszawie Warszawa 

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Olsztynie Olsztyn 

Punkt Obsługi Laboratoryjnej w Lublinie Lublin 
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Płock, dnia roku 

 

Imię i Nazwisko:  

 

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

Ja, niżej podpisany/a, zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, dokumentów (w szczególności 

dokumentów wewnętrznych ORLEN Laboratorium S.A.), materiałów itp. uzyskanych lub otrzymanych podczas 

odbywania praktyki w ORLEN Laboratorium S.A. z siedzibą w Płocku, które to informacje, dokumenty, materiały itp. 

dotyczą ORLEN Laboratorium S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej ORLEN przez okres 10 (dziesięć dziesięciu) lat od 

dnia podpisania niniejszego oświadczenia. 

Oświadczam ponadto, że wg. informacje itp. nie zostaną przeze mnie ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim lub 

podmiotom nieupoważnionym przez ORLEN Laboratorium S.A. do dostępu do takich informacji, bez uprzedniej 

pisemnej zgody ORLEN Laboratorium S.A. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż żadne materiały i dokumenty wewnętrzne ORLEN Laboratorium S.A. 

udostępnione mi w czasie odbywania praktyk w ORLEN Laboratorium S.A. nie mogą być wynoszone poza teren ORLEN 

Laboratorium S.A., kopiowane i udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim. 

 

 

(data i podpis studenta) 

 

 

 

 

 

 
 
Rozdzielnik 
Egzemplarz nr 1 -  (Uczelnia) 
Egzemplarz nr 2 -  (student składający oświadczenie)  
Egzemplarz nr 3 - (ORLEN Laboratorium S.A.) 
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Klauzula informacyjna 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu realizacji praktyki jest ORLEN Laboratorium S.A. 

z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7. Kontaktowe numery telefonów do Administratora Danych: (24) 256 81 25, 

(24) 256 81 14. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób: 

- poprzez e-mail: daneosobowe@orlenlaboratorium.pl,  

- listownie na adres: 09-411 Płock, ul. Chemików 7.  

Inspektor ochrony danych 

W ORLEN Laboratorium S.A. wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  

z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem ochrony danych w ORLEN Laboratorium S.A. służy następujący 

adres email: daneosobowe@orlenlaboratorium.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także 

pisemnie na adres siedziby ORLEN Laboratorium S.A., z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“.  

Cel i podstawy przetwarzania 

W przypadku rekrutacji na pracownika, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wskazanym 

w przepisach prawa pracy,  natomiast inne dane, dobrowolnie podane przez Państwa w tym dane do kontaktu, 

 na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie.  

Podstawą prawną przetwarzania danych będą: 

 art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy)  

 art. 221 § 1-2 Kodeksu Pracy (przepis prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

 art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych innych niż wynikające z przepisu prawa)  

ORLEN Laboratorium S.A. będzie przetwarzać Państwa dane osobowe, także w kolejnych procesach rekrutacyjnych, 

jeżeli wyrażą nam Państwo na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie. 

Odbiorcy danych  

Odbiorcą Państwa danych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani 

swoją aplikację do ORLEN Laboratorium S.A. 

Okres przechowywania danych 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu 

rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu 

rekrutacyjnego. 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 

Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

 

mailto:daneosobowe@orlenlaboratorium.pl
mailto:daneosobowe@orlenlaboratorium.pl
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Prawa osób, których dane dotyczą 

Mają Państwo prawo do: 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) prawo do usunięcia danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

 ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z Art. 6 ust. 1 lit. b i c jest niezbędne, aby 

uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 

 

 

 

……………………………………. 

(data i podpis studenta) 

 

 


