
 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Polityka prywatności ANWIL S.A. 

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez ANWIL S.A. danych 
osobowych: 

• pracowników lub współpracowników kontrahentów 
• osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego 

i materiałowego (osób wchodzących/wjeżdżających na teren i/lub na obiekty ANWIL 
S.A.) 

• osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki) 

 

Przetwarzanie danych osobowych w ANWIL S.A. regulują przepisy 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”) oraz krajowe 
przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych. 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących 
kontrahentów/pracowników lub współpracowników kontrahentów oraz osób 

kontaktowych. 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku (87-805), 
ul. Toruńska 222 (dalej: „my”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres: ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek 
− przez email: anwil@anwil.pl 
− telefonicznie: (54) 236-30-91; fax: (24) 367-76-34 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” 
− przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl 
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− pod numerem telefonu: (24) 20 21 005 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś naszym kontrahentem/osobą 
kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy 
przetwarzać Twoje dane, aby: 

• podjąć działania w celu zawarcia umowy z Tobą/Twoim pracodawcą/podmiotem, który 
reprezentujesz 

• kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między 
nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, 
otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest 
nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi 
kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) 

• zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych konferencjach, szkoleniach, przekazywać inne 
informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania 
danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji 
z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów 

• bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń 
związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli 
naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości 
obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. 

• wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych 
z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych 
i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie 
dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne 
wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów 
i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości 
(ustawa o rachunkowości) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), 
wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej, wynikającego z ustawy o przeciwdziałaniu 
prania brudnych pieniędzy. 

IV. ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom z nami współpracującym 
(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, 
doręczania korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, 
windykacyjne, archiwizacji. Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres: 

• obowiązywania umowy 
• do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa 
• do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy. 

VI. TWOJE PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo dostępu do treści Twoich danych 



 

• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże 
zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 
danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody 
lub umowy z Tobą 

• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na 
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wyrazić ze 
względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz wyrazić korzystając z kanałów 
kontaktu z nami wskazanych w pkt II. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH  

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której 
mowa w pkt III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwi zawarcie 
i realizację umowy. 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących 
udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego i materiałowego 
(osób wchodzących/wjeżdżających na teren i/lub na obiekty ANWIL S.A.) 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 
222, 87-805 Włocławek, (dalej: „my”). Kontaktowy numer telefonu do ANWIL S.A.: (24) 202 10 22. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” 
− przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl 
− pod numerem telefonu: (24) 20 21 005 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 
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Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony osób, obszarów, 
obiektów oraz naszych urządzeń, tj. zabezpieczenia ruchu osobowego i materiałowego na terenie 
ANWIL S.A., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

IV. ODBIORCY DANYCH 

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom z nami współpracującym (odbiorcom) na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przedsiębiorstwom: Polski 
Koncern Naftowy ORLEN S.A. oraz ORLEN Ochrona Sp. z o.o. Dane nie są przekazywane poza 
obszar UE/EOG. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres: 

• 10 lat - od chwili zarejestrowania ostatniej aktywności w systemie kontroli dostępu – 
w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem osobowym 

• 10 lat - w przypadku procesu przetwarzania danych osobowych związanego z ruchem 
materiałowym 

• 3 miesiące od daty zarejestrowania materiału - w przypadku procesu przetwarzania danych 
w systemie monitoringu wizyjnego. 

Wystąpienie czynu zabronionego, powszechnego niebezpieczeństwa, wypadku lub innego stanu 
zagrożenia życia lub zdrowia podczas Twojego pobytu na terenie chronionym ANWIL S.A. uzasadnia 
zachowanie przez nas Twoich danych osobowych do czasu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. 

VI. TWOJE PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do treści Twoich danych 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na 

podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wyrazić ze 
względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz wyrazić korzystając z kanałów 
kontaktu z nami wskazanych w pkt II. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zapewnienia ruchu osobowego 
i materiałowego na naszym terenie, a tym samym bezpieczeństwa osób i mienia. Odmowa podania 
przez Ciebie danych osobowych uniemożliwi Ci wejście/wjazd na nasz teren chroniony. 

 

 



 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących 
udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki) 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 
222, 87-805 Włocławek, (dalej: „my”). Kontaktowy numer telefonu do ANWIL S.A.: (24) 202 10 22. 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania 
z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się 
kontaktować w następujący sposób: 

− listownie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I z dopiskiem na kopercie „dane osobowe” 
− przez e-mail: daneosobowe@anwil.pl 
− pod numerem telefonu: (24) 20 21 005 

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ANWIL 
S.A. procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Twoich kwalifikacji 
zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: 

• Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy 
o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; 
miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego 
zatrudnienia 

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu 
rekrutacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data 
urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg 
dotychczasowego zatrudnienia 

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału 
zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji) 

• Twoja zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów 
rekrutacyjnych 

• Twoja zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, 
jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach 

• nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to 
potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja. 

IV. ODBIORCY DANYCH 

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą: 
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• dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyłasz swoją aplikację do 
nas 

• spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody na 
przekazanie danych. 

Dane nie są przekazywane poza obszar UE/EOG. 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji w ramach 
danego procesu rekrutacyjnego.  

VI. TWOJE PRAWA ZWIAZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do treści Twoich danych 
• prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych 
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych 
• prawo żądania przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym 
nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi 
danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże 
zrobimy to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia 
danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie Twojej 
zgody 

• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane osobowe na 
podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. Masz prawo zgłoszenia sprzeciwu 
wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wyrazić ze 
względu na swoją szczególną sytuację. Sprzeciw możesz wyrazić korzystając z kanałów 
kontaktu z nami wskazanych w pkt II. 

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 

Konieczność podania przez Ciebie danych osobowych wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy. 
Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych przez nas 
procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym 
niż to wynika z art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej 
weryfikacji Twojego profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu 
rekrutacyjnym. 
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