
 
 

(Spełnienie obowiązku informacyjnego z art. 14 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) 

1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest 
administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji. 
Kontaktowy numer telefonu do administratora danych: (24) 202 12 22. 

2. W ANWIL S.A. wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym może sie Pani/Pan 
skontaktować poprzez e-mail: daneosobowe@anwil.pl lub pisemnie na adres siedziby ANWIL 
S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora 
Ochrony Danych dostępne są również na stronie anwil.pl w zakładce „Dane osobowe”. 

3. Pani/Pana 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 
Panią/Pana, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana przez 
Panią/Pana w dowolnym czasie. 

4. 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 Panią/Pana dokumentach). 

ANWIL S.A. będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych procesach 
rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi nam Pani/Pan na to odrębną zgodę, która może zostać odwołana 
przez Panią/Pana w dowolnym czasie. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych będzie dostawca systemu informatycznego, poprzez który to 
system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ANWIL S.A. 

Pani/Pana dane będą udostępnione Spółkom Grupy Kapitałowej ORLEN dla prowadzonych 
przez nie procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodę, która może 
zostać odwołana przez Panią/Pana w dowolnym czasie. 

6. Pani/Pana 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 
Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, 
Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b jest 
niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana 
innych danych jest dobrowolne. 

8. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych, Na wniosek osoby ANWIL S.A. dostarczy 
kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, o ile dostarczenie kopii nie 
będzie niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. 

b. prawo do sprostowania danych osobowych, 

c. prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania, 

d. prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza 
Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu; 
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację. 
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Żądanie dotyczące realizacji ww. praw może Pani/Pan wysłać na adres poczty 
elektronicznej: daneosobowe@anwil.pl lub adres siedziby ANWIL S.A. wskazany w pkt.1 z 
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. 
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