Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych za pomocą serwisu www.lotosbiznes.pl
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Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pomocą Serwisu www.lotosbiznes.pl jest LOTOS Paliwa Sp. z
o.o., adres siedziby: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez adres e-mail:
odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, którego funkcję pełni p. Maciej Byczkowski.
Z inspektorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@lotospaliwa.pl, we wszystkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych.
Zebrane dane osobowe Klientów oraz ich przedstawicieli będą przetwarzane w celach związanych z:
realizacją Umowy sprzedaży Karty LOTOS Biznes gotówka;
świadczeniem usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu www.lotosbiznes.pl, w tym rejestracji konta w Serwisie;
realizacją działań promocyjno-marketingowych produktów i usług oferowanych przez LOTOS Paliwa.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej
RODO), w przypadku Klientów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz Spółek cywilnych będących
stroną Umowy) jest:
wykonanie Umowy sprzedaży Karty LOTOS Biznes gotówka, w tym świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem
Serwisu www.lotosbiznes.pl, jak również podejmowanie niezbędnych działań przed jej zawarciem – zgodnie z art. 6 ust. 1
lit. b RODO;
prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją Umowy
oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
Podstawą prawną przetwarzania danych reprezentantów Klientów (Spółek prawa handlowego będących stroną umowy),
jak również przedstawicieli wszystkich rodzajów Klientów (Spółek prawa handlowego, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, Spółek cywilnych), wskazanych na potrzeby realizacji Umowy, jest prawnie uzasadniony interes
LOTOS Paliwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) związany z realizacją Umowy oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych
roszczeń z niej wynikających.
W przypadku przetwarzania danych w/w osób w celach promocyjno-marketingowych produktów i usług oferowanych
przez LOTOS Paliwa, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pod
warunkiem udzielenia przez osobę odrębnej zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany
adres e-mail lub nr telefonu.
Zebrane dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej Umowy.
W przypadku braku zawarcia umowy dane będą usuwane po upływie 3 miesięcy od momentu rejestracji w Serwisie.
W przypadku danych kontaktowych, potrzebnych do realizacji działań promocyjno-marketingowych, będą one
przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w tych celach.
Dane mogą być powierzone do przetwarzania na zlecenie LOTOS Paliwa innym podmiotom w tym m.in.: zarządzającym
stacjami paliw LOTOS, obsługującym infolinię, obsługującym systemy informatyczne, realizującym mailingi, prowadzącym
obsługę finansowo-księgową, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji oraz podmiotom, którym zlecono
dochodzenie roszczeń; 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 LOTOS Paliwa. Klientom będącym stroną umowy przysługuje także prawo do przenoszenia
danych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe wskazane powyżej).
Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie
możliwe zawarcie i realizacja Umowy, w tym rejestracja konta w Serwisie.

