
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (staż i praktyki) 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji 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 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania 

rekrutacyjnego i zawarcia umowy w ramach stażu oraz postępowania rekrutacyjnego 

w przypadku praktyki, 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. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie innych danych osobowych, zawartych 

w przesłanych przez Państwa dokumentach), 

 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. 

 



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 jest 

niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych 

danych jest dobrowolne. 

 

 


