
Załącznik nr 1 do Regulaminu – wypełnia zgłaszający 

Deklaracja udziału w programie „OPEN Day” 

............................................................. .............................................. 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (pracownika Grupy ORLEN/ uczestnika spoza Grupy 

ORLEN/ opiekuna)* 

............................................................................................................ 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (członek rodziny) 

1.  

............................................................................................................ 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (dziecko/podopieczny)* 

2.  

............................................................................................................ 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (dziecko/podopieczny)* 

3.  

............................................................................................................ 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (dziecko/podopieczny)* 

4.  

............................................................................................................ 

imię i nazwisko, nr pesel Uczestnika (dziecko/podopieczny)* 

................................................................................................................................... 

Adres e-mail (pracownik Grupy ORLEN/ uczestnik spoza Grupy ORLEN/ opiekun)* 

.................................................................................................................................. 

Numer telefonu kontaktowego (pracownik Grupy ORLEN/ uczestnik spoza Grupy ORLEN/ 

opiekun)* 

................................................................................. 

Data i podpis (pracownik Grupy ORLEN/ uczestnik spoza Grupy ORLEN/ opiekun) 

 

 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr 2 do Regulaminu – wypełnia każda osoba dorosła uczestnicząca w 

zwiedzaniu (za dziecko oświadczenie składa jego rodzic /opiekun prawny) 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisany/a, 

....…………..………………………………………………………………………………............. 

(imię i nazwisko pracownika Grupy ORLEN/ uczestnika spoza Grupy ORLEN/ opiekuna)* 

Adres e-mail: ……………………………………………………………. 

(imię i nazwisko pracownika Grupy ORLEN/ uczestnika spoza Grupy ORLEN/ opiekuna)* 

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………… 

(nr tel. pracownika Grupy ORLEN/ uczestnika spoza Grupy ORLEN/ opiekuna)* 

po zapoznaniu się z Regulaminem zwiedzania Zakładu Produkcyjnego w Płocku „OPEN 

Day” organizowanego przez PKN ORLEN S.A. niniejszym oświadczam, że: 

a) Deklaruję chęć udziału w programie osoby małoletniej, której jestem opiekunem 

prawnym.  Zapoznałam/-em się z zapisami Regulaminu i akceptuję jego treść: 

.........………………………………………………………………...  

                   ( imię i nazwisko Uczestnika) 

.........………………………………………………………………...  

                   ( imię i nazwisko Uczestnika) 

b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych 

wskazanej wyżej osoby małoletniej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych w celu organizacji zwiedzania Zakładu Produkcyjnego w Płocku zgodnie 

z postanowieniami Regulaminu. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w 

organizowanym zwiedzaniu jest  Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, 

ul. Chemików 7, o czym zostałem poinformowany. Oświadczam, że wiem o przysługującym 

mi prawie wglądu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, a także odwołania 

zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest niezbędne do 

wzięcia udziału w zwiedzaniu w ramach programu OPEN Day. 

c) Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i Kartą Bezpieczeństwa 

(załącznik nr 3 do Regulaminu) i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

d) Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystywanie przez Organizatora 

mojego wizerunku, oraz wizerunku osób, o których mowa pod lit. a powyżej, utrwalonego w 

formie zdjęć lub filmu video dokumentującego przebieg OPEN Day oraz ich 

rozpowszechnianie w działalności marketingowej i CSR Organizatora. 

……………………………………………………………………......................................................

(data, czytelny własnoręczny podpis pracownika Grupy ORLEN/ uczestnika spoza Grupy 

ORLEN/ opiekuna)* 


