
* KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) 

informujemy, iż:

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN Ochrona Sp. z o.o..) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

1.  Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. służy następujący adres email: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl Pani/Pana dane osobowe 

przetwarzane są w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,

b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

2Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:

a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;

b) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, związanych z 

płaceniem podatków.

c) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Ochrona Sp. z o.o. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania 

danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz 

usługi archiwizacji.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.

Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,

- prawo żądania sprostowania danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ORLEN Ochrona Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 

nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Ochrona Sp. z o.o. przesłał dane do innego 

administratora. Jednakże ORLEN Ochrona Sp. z o.o. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Ochrona Sp. z o.o.. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Pracownik fizyczny
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Twój zakres obowiązków

Realizacja i przestrzeganie przepisów wynikających z zapisów Ustawy o ochronie 
osób i mienia

Kontrola ruchu materiałowego i osobowego na terenie chronionym 

Reagowanie i ujawnianie wszystkich przypadków wykroczeń i przestępstw  oraz 
innych nieprawidłowości

Zabezpieczanie śladów i dowodów przestępstw dokonanych na terenie 
chronionego obiektu

Sporządzanie meldunków i notatek służbowych w ramach realizacji czynności 
służbowych w miejscu pracy oraz przekazywanie tej dokumentacji przełożonemu

Inicjowanie działań związanych z podniesieniem bezpieczeństwa podczas 
świadczenia pracy w wyznaczonym miejscu 

Nasze wymagania

Mile widziane wykształcenie średnie

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Zaświadczenie o niekaralności

To oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Praca w nowoczesnym 

i międzynarodowym koncernie

Możliwość pracy z ekspertami 

Wymiana wiedzy między specjalistami 

w grupie

Duży potencjał do rozwoju zawodowego

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Dodatkowo otrzymasz

Program wspierający rodzinę

Dostęp do platformy kafeteryjnej

Życiorys zawodowy (CV)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych*

Zgłoszenie powinno zawierać

Prosimy o przesłanie aplikacji na adres:

kadry.orlenochrona@orlen.pl

Wpisując w temacie wiadomości: Kwalifikowany pracownik ochrony,

Nr OO/50/2021

Kandydatów prosimy o uwzględnienie w dokumentach aplikacyjnych poniższych 

zapisów:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o.

w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przez ORLEN Ochrona Sp. z o.o.,

w celu realizacji innych (w tym przyszłych) procesów rekrutacyjnych.

(* niepotrzebne skreślić)

Praktyczne doświadczenie w procesach związanych z obsługą prawną Spółek i 
kształtowania ładu korporacyjnego i organizacyjnego

Znajomość Ustawy o ochronie osób i mienia

Odpowiedzialność za własne działania

Przestrzeganie norm postępowania i zasad etycznych

Zaangażowanie w wykonywane działania i lojalność wobec firmy

Zachowywanie i doskonalenie standardów oraz norm jakości


