
 
WYCIĄG Z POROZUMIENIA 

O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI 
W OBSZARZE HR 

1. DEFINICJE 

Terminom używanym w Porozumieniu nadaje się następujące znaczenie: 

1) Administrator 1  – Administrator, który koordynuje ochronę danych osobowych w ramach 
realizacji Umowy – w tym przypadku PKN ORLEN S.A.; 

2) Administrator – każdy z Uczestników, który wspólnie i w porozumieniu z pozostałymi 
Uczestnikami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. 

3) Grupa Kapitałowa ORLEN  – Polski Koncern Naftowy ORLEN SA oraz grupa spółek 
pozostających w relacjach powiązań kapitałowych i właścicielskich z Polskim Koncernem 
Naftowym ORLEN S.A. 

4) Podmiot Danych  – osoba, której dane dotyczą i której dane osobowe są przetwarzane przez 
Administratorów w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania; 

5) Porozumienie  – niniejsze porozumienie dotyczące uzgodnień określających zakres 
odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych; 

6) Pracownik Uczestnika – osóba zatrudniona na podstawie stosunku pracy, a także osoba 
świadcząca pracę na innej podstawie niż Kodeks Pracy, np. na podstawie powołania,  umowy 
zlecenia, umowy agencyjnej, umowy o świdczenie usług w zakresie zarządzania.  

7) RODO – rozporządzenie 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);  

8) Uczestnik  – spółka należąca do struktur Zintegrowanej Grupy Kapitałowej ORLEN, będąca 
stroną niniejszego Porozumienia i zobowiązana do wdrożenia określonych  w nim  
mechanizmów ochrony praw lub wolności osób, których dane dotyczą. Każdy z Uczestników 
niniejszego Porozumienia pełni rolę Administratora. 

9) Proces zmiany  - zmiana organizacyjna związana z realizacją procesów konsolidacyjnych 
podejmowanych przez PKN ORLEN S.A. w GK ORLEN obejmująca całość lub część 
działalności Spółki GK ORLEN, której planowane skutki dotyczą pracowników Spółki. 

10) System wymiany danych  – dedykowana Witryna Projektowa Sharepoint służąca do 
przetwarzania danych osobowych Podmiotów Danych, do której mają dostęp pracownicy 
Administratorów wskazani w Załączniku. 

11) Wspólne Czynno ści Przetwarzania  – czynności przetwarzania danych osobowych, co do 
których Administratorzy są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO. 

2. PRZEDMIOT POROZUMIENIA 

2.1. Porozumienie zawarte jest zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 RODO i określa odpowiednie 
zakresy odpowiedzialności Administratorów w odniesieniu do obowiązków związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, 
wynikających z RODO. 

2.2. Stroną niniejszego Porozumienia jest Uczestnik, który dokonał akceptacji warunków niniejszego 
Porozumienia podpisując Protokół Przystąpienia Uczestników stanowiący Załącznik nr 1 lub 
przystąpił do Porozumienia w trakcie jego obowiązywania, zgodnie z postanowieniami Sekcji 
17 Porozumienia. 

2.3. Przedmiotem Wspólnych Czynności Przetwarzania są czynności określane przez 
Administratorów jako: 

a) prowadzenie wspólnej działalności związanej z wymianą danych osobowych Pracowników 
w Zintegrowanej Grupie Kapitałowej ORLEN w obszarze HR; 

b) prowadzenie wpólnych działań związanych z zatrudnieniem, migracją oraz  stosowaniem 
spójnych rozwiązań kadrowych względem Pracowników Uczestników Porozumienia 



c) prowadzenie analiz biznesowych związanych z efektywnością zatrudnienia oraz migracją 
Pracowników pomiędzy Uczestnikami Porozumienia. 

3. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANY CH OSOBOWYCH 

Cele przetwarzania danych 

3.1. W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania dane przetwarzane są w celach: 
a) wymiany danych osobowych Pracowników w celu prowadzenia spójnej polityki kadrowej 

przez Uczestników Porozumienia, w szczególności systemu premiowania, wynagradzania, 
rekrutacji ,  rozwoju i budowania kompetencji Pracowników oraz zapewnienia wykorzystania 
potencjału Pracowników,  Uczestników Porozumienia; 

b) obsługi Pracowników przez właściwego Administratora; 

c) zapewnienia możliwości rozwoju zawodowego Pracownikow spółek GK będących 
Uczestnikami Porozumienia poprzez kierowanie informacji o ofertach pracy  u Uczestników 
Porozumienia,  w tym umożliwienie zmiany stanowiska, miejsca pracy, przekwalifikowania; 

d) prowadzenie analiz biznesowych związanych z efektywnością zatrudnienia oraz migracją 
Pracownikow pomiędzy Uczestnikami Porozumienia; 

e) ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi ze wspólnymi operacjami 
przetwarzania danych osobowych. 

Kategorie Podmiotów Danych 

a) W ramach Wspólnej Czynności Przetwarzania przetwarzane są dane Pracowników Spółek 
GK ORLEN, będących Uczestnikami Porozumienia 

Kategorie danych osobowych 

b) Zakres przetwarzanych danych osobowych w ramach Wspólnej Czynności 
Przetwarzania obejmuje: 

 tzw. „zwykłe” dane osobowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa spółki 
zatrudniającej, komórka organizacyjna, staż pracy w spółce ogółem, wiek, 
kwalifikacje zawodowe, w tym dodatkowe kursy i uprawnienia, znajomość 
języków, wykształcenie, przypisanie do grup stanowisk  wg Job Mapping, zakres 
obowiązków, miejsce / miejsca świadczenia pracy, ochrona stosunku pracy na 
podstawie przepisów prawa, oraz  

 inne dane uznawane powszechnie za „wrażliwe”, system wynagradzania, system 
premiowy jakim objęto Pracownika, dane płacowe, płaca zasadnicza, premia, 
dodatki, kolejna nagroda jubileuszowa (termin, wysokość),   

Podstawa prawna przetwarzania 

3.2. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania jest  
prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

4. SPOSÓB ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH  

(…) 

5. STOSOWANIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH 

5.1. Żaden z Administratorów nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż określone w pkt 3.1  

5.2. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do weryfikacji adekwatności danych zebranych w 
ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że niektóre zebrane 
dane Podmiotu Danych nie są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, Administrator będący 
Pracodawcą podmiotu Danych usuwa takie nadmiarowe dane z Systemu  Wymiany Danych  oraz 
informuje o tym  pozostałych  Administratorów. 

5.3. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przechowywane w Systemie Wymiany Danych przez 
okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu Administrator  będący Pracodawcą podmiotu Danych  
zobowiązuje się do usunięcia danych osobowych z Systemu Wymiany Danych 



6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

6.1. W momencie zbierania jego danych osobowych, Podmiotowi Danych będzie przekazywana 
informacja o przetwarzaniu jego danych osobowych o treści zgodnej z art. 13  RODO.  

6.2. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do przekazania odpowiedniej klauzuli informacyjnej 
swoim Pracownikom.  

6.3. Administratorzy zobowiązują się do uzgodnienia treści komunikatów, o których mowa w pkt 6.1. i 
6.2. i przekazania Podmiotom Danych odpowiednich informacji o wspólnych procesach 
przetwarzania danych objętych treścią niniejszego Porozumienia, przed rozpoczęciem zbierania 
danych osobowych. 

7. REALIZACJA UPRAWNIE Ń PODMIOTÓW DANYCH 

7.1. Każdy z Administratorów - Pracodawca Podmiotu Danych zobowiązuje się do zapewnienia 
Podmiotom Danych możliwości realizacji ich praw związanych z art. 15 – 21 RODO. 

(…)   

8. PUNKT KONTAKTOWY DLA PODMIOTÓW DANYCH 

8.1. Administratorzy ustalają, że punktem kontaktowym dla Podmiotów Danych są ich dotychczasowe 
dane kontaktowe służące do realizacji praw przewidzianych przepisami RODO, które są 
wskazywane w ramach procesów dotyczących przetwarzania danych objętych wspólnymi celami 
określonymi w niniejszym Porozumieniu lub w wyjątkowych przypadkach skrzynka 
dane.osobowe.sgk@orlen.pl. 

8.2. Wszelkie żądania Podmiotów Danych zgłoszone za pośrednictwem punktów kontaktowych 
opisanych w pkt 8.1. powyżej powinny być przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 
7 powyżej. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do przekazania pozostałym Uczestnikom, na 
ich żądanie, niezbędnych informacji związanych z procesem obsługi wniosków Podmiotów Danych 
lub obsługą korespondencji dotyczącej wspólnych operacji przetwarzania, stanowiących przedmiot 
niniejszego Porozumienia.  

8.3. Punktem kontaktowym dla Administratorów objętych Porozumieniem jest dedykowana skrzynka 
funkcyjna dla wszystkich lub niektórych obszarów współpracy objętych niniejszym Porozumieniem. 
W takim przypadku, Uczestnicy dokonają odpowiednich ustaleń związanych z technicznym i 
organizacyjnym sposobem realizacji praw Podmiotów Danych oraz wzajemnych obowiązków i 
uprawnień. 

9. ZAKRES POROZUMIENIA UDOSTĘPNIANY PODMIOTOM DANYCH 

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 RODO, Podmiotom Danych udostępniany jest wyciąg z niniejszego 
Porozumienia w zakresie: komparycja, pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 oraz pkt 14. 

10. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM DANYCH 

(…) 

11. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z POWIERZANIEM PRZETWARZANIA 

(…) 

12. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM DANYCH DO PA ŃSTWA TRZECIEGO 

(…) 

13. PROWADZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA  

(…) 

14. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NARUSZANIEM OCHRONY DANYCH  

(…) 



15. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM OCENY SKUTKÓW 

(…) 

16. WZAJEMNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI  

(…) 

17. PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA PRZEZ NOWEGO UCZESTNIKA  

(…) 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

(…) 


