
* 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 Serwis S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, (dalej: ORLEN Serwis S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,

1.  Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Serwis S.A. służy następujący adres email: daneosobowe.serwis@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.

2. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A 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 Serwis S.A  (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 Serwis S.A 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 Serwis S.A. 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 Serwis S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN 

Serwis S.A. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ORLEN Serwis S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aplikuj

Nr ref.: TTA/2021

Twój zakres obowiązków

praca przy instalowaniu, uruchamianiu, diagnostyce oraz obsłudze i konserwacji 

urządzeń elektrycznych, układów pneumatycznych lub hydraulicznych w automatyce 

przemysłowej

czytanie dokumentacji technologicznej procesu produkcji

Automatyk w Dziale AKPiA i Elektryczny 

Południe w Oddziale w Trzebini
ORLEN Serwis S.A.

Fabryczna 22, Trzebinia

Trzebinia, małopolskie

rekrutacja zewnętrzna

pełen etat

umowa o pracę

praca fizyczna

ważne jeszcze

do: 07.11.2021

To oferujemy

Atrakcyjne wynagrodzenie i stabilne

zatrudnienie

Praca w nowoczesnym 

i międzynarodowym koncernie

Możliwość pracy z ekspertami 

z różnych branż 

Wyzwania zawodowe na światowym 

poziomie

Uczestnictwo w dużych, nowatorskich 

projektach

Dostęp do nowoczesnych narzędzi 

i metod pracy

Nasze wymagania

wykształcenie średnie (kierunek: automatyka, mechanika, elektronika)

doświadczenie w obszarze automatyki oraz przemysłowych układów pomiarowych

podstawowa znajomość systemów PLC/SCADA

Mile widziane

uprawnienia w zakresie połączeń kołnierzowych

uprawnienia G1, G2, G3

znajomość zasad doboru i eksploatacji urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym

sumienność i dyscyplina pracy

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=d939df93046442aeadbbdb621f84efff

