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• stabilne zatrudnienie w nowoczesnej firmie 

• atrakcyjne wynagrodzenie, system premii i nagród 

• bogaty pakiet benefitów: opieka medyczna, badania profilaktyczne, ubezpieczenie na życie, 

karty sportowe, karty zniżkowe na paliwo, dofinansowanie urlopu, nauki i wypoczynku dzieci 

i młodzieży, zakup upominków świątecznych dla dzieci, program Pracodawca Przyjazny 

Rodzinie i inne 

• bardzo dobrą atmosferę w pracy 

• rozwój poprzez udział w różnych formach specjalistycznych szkoleń 

 

 

• ewidencjonowanie i wydawanie przepustek materiałowych  

• analizę dokumentów związanych  z obsługą ruchu osobowego i materiałowego  

• rozliczanie raportów w systemie SAMER 

• przygotowywanie dla odpowiednich komórek oraz firm raportów wagowych o ilości 

wywiezionych produktów 

• realizację wyznaczonych zadań biurowo – administracyjnych w oparciu o ustalone 

procedury, związane z obsługą biura przepustek Brama nr 5 - Terminal Paliw  

w Płocku 

• szybką, sprawną i kulturalną obsługę gości i interesantów z zachowaniem wysokich norm 

kultury osobistej 

• przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i ppoż. 

       

 

Zgłoszenia prosimy o przesyłanie na adres e-mail: kadry.orlenochrona@orlen.pl 

wpisując w temacie wiadomości: Referent i numer ref. ogłoszenia  

 
lub na adres: 

ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 

Dział Personalny, ul. Chemików 7, 09-411 Płock  

z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Referent i nr ref. ogłoszenia” 

ORLEN Ochrona to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN zajmująca się zapewnieniem należytego 

bezpieczeństwa PKN ORLEN S.A oraz Grupy Kapitałowej ORLEN. Spółka oferuje wysokiej jakości, 

kompleksowe pakiety profesjonalnych usług z szeroko rozumianego rynku ochrony zarówno 

w kraju jak i za granicą. Dedykowane są one klientom o strategicznym znaczeniu dla gospodarki 

kraju, których profil działalności związany jest z wysokim poziomem ryzyka operacyjnego, w tym 

w szczególności branży rafineryjno - petrochemicznej. ORLEN Ochrona posiada niekwestionowaną 

pozycję lidera rynku ochrony w branży rafineryjno - petrochemicznej. 

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

Referent w Biurze Przepustek 

Brama nr 5 Terminal Paliw w Płocku  
(praca w systemie zmianowym)  

Numer ref.: OO/75/2019       Miejsce pracy: Płock      Ważne do: 04.10.2019 r. 

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę 

będąc odpowiedzialnym za: 

 

Pracując u nas możesz liczyć na: 

 

Jeśli spełniasz poniższe wymagania: 

 

• wykształcenie minimum średnie 

• branie odpowiedzialności za własne działania 

• przestrzeganie norm postępowania i zasad etycznych 

• zaangażowanie w działania i lojalność wobec firmy 

• dokładność i dbałość o szczegóły 

• obsługa pakietu MS Office 

• mile widziana znajomość języka angielskiego 

 

 
 

 

• życiorys zawodowy (CV) oraz list motywacyjny 

• oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych*  

• zgody na przetwarzanie danych osobowych* 

*Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy 

 

Administrator Danych 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 09-411 ul. 
Chemików 7 (dalej: „my”’ „ORLEN Ochrona Sp. z o.o.”). Kontaktowe numery  telefonów  do  Administratora Danych: (24) 365 33 40,  
(24)24 366 25 00, (24) 256 77 47. Możesz się z nami skontaktować także w następujący sposób: 

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

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

 

Inspektor ochrony danych 

W ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 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 Ochrona Sp. z o.o. służy następujący adres email: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można 
skontaktować się także pisemnie na adres siedziby ORLEN Ochrona Sp. z o.o., 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 Ochrona Sp. z o.o. będzie przetwarzała 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 Ochrona 
Sp. z o.o. 

Państwa dane będą udostępnione Polskiemu Koncernowi Naftowemu S.A. oraz Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych przez nich 
procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrażą Państwo na to odrębna zgodę, która może zostać odwołana przez Państwa w dowolnym czasie. 

 

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) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych; 

5) wniesienia skargi do Prezesa 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 RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu 
rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. 
 
*ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych: CV i liście motywacyjnym przesłanych 
przeze mnie do celów prowadzenia obecnego procesu rekrutacji* lub na staż* lub praktykę* w ORLEN Ochrona Sp. z o.o.  
Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem.  
*dotyczy oferty pracy lub praktyki lub stażu  
 
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 
przyszłych procesów rekrutacyjnych lub na staż lub praktykę w ORLEN Ochrona Sp. z o.o. 
Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”, ul. Chemików 7; 09-411 Płock, przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana / Pani zgody przed jej wycofaniem. 
 
3. Jeśli jest Pan / Pani zainteresowany/a uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych lub na staż lub na praktykę realizowanych przez Polski Koncern 
Naftowy S.A. oraz inne Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN prosimy o wyrażenie poniższej odrębnej zgody w tym zakresie. 
Może Pan / Pani w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych listownie na adres ORLEN Ochrona Sp. z o.o. z dopiskiem „Inspektor 
Ochrony Danych”, ul. Chemików 7; 09-411 Płock; przez e-mail: daneosobowe.orlenochrona@orlen.pl 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana /Pani zgody przed jej wycofaniem.  
 
 
DODATKOWE INFORMACJE 
 
1. Przesłane przez Pana / Panią dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane. 
2. ORLEN Ochrona Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

Zgłoszenie na stanowisko powinno zawierać: 
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