
załącznik nr 2 do UMOWY 

ZWIĄZEK:

Niniejszym składam zamówienie na Kartę Pracowniczą LOTOS Biznes o następujących parametrach:

Imię

1 - Nr ewidencyjny CZŁONKA ZWIĄZKU w systemach ZWIĄZKU lub inicjały CZŁONKA ZWIĄZKU, jeżeli numer ewidencyjny nie jest stosowany

2 - W modelu kart dla Związku przyjęty został limit do 2000 zł.

podpis

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM korzystania z kart oraz akceptuję jego postanowienia

Klauzula informacyjna
1. 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: odo@lotospaliwa.pl , biuro@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, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@lotospaliwa.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. 
2. 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.
3. Dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego 
z przepisów prawa.
4. 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.
5. 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. 
6. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 
8. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wydania karty. W przypadku ich niepodania karta nie zostanie wydana.
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