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DANE REJESTROWE FIRMY

Pełna nazwa firmy

Skrót nazwy firmy (dane drukowane na KARCIE):

Miasto: kod:  kraj:ulica: nr lok.

REGON: NIP: adres www:

ADRES KORESPONDENCYJNY (wysyłka korespondencji) - należy wypełnić w przypadku, gdy różni się od wskazanego powyżej

Nazwa firmy:

Miasto: kod:  kraj:ulica: nr lok.

DANE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH KARTAMI 

e-mail do wysyłki haseł dla obsługi konta www:

DANE POUFNE będą wysyłane do Państwa na wskazane niżej adresy e-mail. Prosimy wypełnić drukowanymi literami

(dane na fakturze):

Członkostwo w Stowarzyszeniu Transportowym: nr członkowski: 

e-mail do wysyłki e-Faktury w PDF (podając e-mail akceptuję wysyłkę FV w formie elektronicznej):

e-mail do wysyłki zestawień transakcji: 1) 2)

Zmiana danych zawartych w niniejszym formularzu może być zgłaszana przez klienta w formie elektronicznej, poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
Wiążące będą wyłącznie informacje zawarte w e-mailu, który wpłynął z adresu Właściciela lub osoby zarządzającej firmą, wskazanego w rubryce poniżej.

DANE WŁAŚCICIELA lub OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ FIRMĄ wskazanej przez Właściciela

Wybierz rodzaj zdarzenia informacyjnego
do komunikatu SMS / e-mail

Imię i nazwisko:

funkcja:

Komunikaty
operacyjne*

SMS tel. kont.:

e-maile-mail:

  *) otwarcie nowej stacji, przerwy techniczne itp. 
**) wybrane przez Państwa zdarzenia do komunikacji sms/e-mail będą przesyłane do wszystkich osób kontaktowych wskazanych w rubrykach powyżej

Dokonanie transakcji na stacji 
(każda transakcja dla każdej karty)

Przekroczenie limitu karty 
(każdego nałożonego limitu 
na każdą kartę)

Komunikaty
informacyjne**

SMS 

e-mail

Imię i nazwisko:

funkcja:

Komunikaty
operacyjne*

SMS tel. kont.:

e-maile-mail:

Komunikaty
informacyjne**

SMS 

e-mail

OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ

Pieczęć firmowaPodpis osoby upoważnionej składającej oświadczenie

DOKUMENTY KLIENTA DOŁĄCZANE DO WNIOSKU:

1/ Umowa zawiązania spółki (dla spółek cywilnych)

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA PALIWA

Deklarowany miesięczny pobór paliwa w litrach

olej napędowy: benzyny: LPG:
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ZGODA NA PRZEKAZYWANIE KORESPONDENCJI MARKETINGOWEJ

            telefoniczną w toku rozmowy z konsultantem.

            telefoniczną w toku rozmowy z konsultantem.

            telefoniczną w toku rozmowy z konsultantem.

PodpisImię, nazwisko:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LOTOS Paliwa informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, drogą:

elektroniczną, w tym z wykorzystaniem autom. 
systemów wywołujących, w postaci wiadomości 
e-mail lub SMS/MMS 

Podpis

Podpis

e-mail: tel. kont.:

Imię, nazwisko:

Imię, nazwisko:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LOTOS Paliwa informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, drogą:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LOTOS Paliwa informacji handlowych przy użyciu telekomunikacyjnych 
urządzeń końcowych, drogą:

elektroniczną, w tym z wykorzystaniem autom. 
systemów wywołujących, w postaci wiadomości 
e-mail lub SMS/MMS 

elektroniczną, w tym z wykorzystaniem autom. 
systemów wywołujących, w postaci wiadomości 
e-mail lub SMS/MMS 

e-mail:

e-mail:

tel. kont.:

tel. kont.:

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o.  siedziba: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez adres e-mail: 
 , telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony 

danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail  w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy Kart LOTOS Biznes  – podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku podjęcie niezbędnych działań 
dotyczących zawarcia i wykonywania umowy. Dane przetwarzane będą również w celach promocyjno-marketingowych produktów i usług oferowanych przez LOTOS Paliwa – 
podstawą prawną jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa.
Dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub w przypadku braku zawarcia umowy przez 3 miesiące. W przypadku danych 
kontaktowych potrzebnych do realizacji działań promocyjno-marketingowych będą one przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w tym celu.
Dane mogą być powierzone do przetwarzania na zlecenie LOTOS Paliwa w tym m.in. podmiotom: zarządzającym stacjami LOTOS, obsługującym Program w tym infolinię dla 
uczestników, obsługującym systemy informatyczne, realizującym mailingi do uczestników; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa 
i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na 
przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, 
tj. do otrzymania od LOTOS Paliwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu 
administratorowi danych. 
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. W przypadku ich niepodania umowa nie zostanie zawarta.

odo@lotospaliwa.pl
iod@lotospaliwa.pl
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