
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ORLEN 

KolTrans S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. Chemików 7 (dalej: „my”’ „ORLEN KolTrans 

S.A.”). Kontaktowy numer  telefonu  do  Administratora Danych: (24) 256 64 44. Możesz się 

z nami skontaktować także w następujący sposób: 

- poprzez e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl, 

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

Ochrona danych osobowych 

W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN KolTrans S.A. można 

skontaktować się poprzez adres e-mail: daneosobowe.koltrans@orlen.pl lub pisemnie 

na adres naszej siedziby, wskazany powyżej. 

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)  

Odbiorcy danych  

Odbiorcą Państwa danych będzie ORLEN KolTrans 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. 

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. 
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