WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O WYDANIE I UŻYWANIE KART
FLOTOWYCH

A.

DANE DOTYCZĄCE FLOTY

1. Pełna nazwa firmy

2. Nazwa firmy na karcie flotowej (do 23 znaków)

3. Kod pocztowy

4. Miejscowość

5. Ulica

6. Nr domu

7. Nr lokalu

8. Telefon

9. Nr NIP

10. Nr KRS *

11. Miejsce wpisu do rejestru sądowego*

12. Nr PESEL**

13. Kapitał zakładowy***

∗ dotyczy spółek prawa handlowego: S.A., z o.o., komandytowych i jawnych, partnerskich oraz spółdzielni
∗∗ dotyczy osób fizycznych i spółek prawa cywilnego, w przypadku spółek cywilnych podać dane jednego wspólnika
∗∗∗ dotyczy spółek prawa handlowego: S.A., z o.o., komandytowych i jawnych, partnerskich
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B. DANE DOTYCZĄCE WYDANIA KART FLOTOWYCH

1. ŚREDNIOMIESIĘCZNE DEKLAROWANE ZUŻYCIE PALIWA (w litrach), wg którego określona zostanie wielkość
zabezpieczenia płatności
FLOTA

OPEN DRIVE

2. FORMY ZABEZPIECZENIA PŁATNOŚCI
(prosimy o wybór preferowanej przez Państwa formy zabezpieczenia płatności)
gwarancja bankowa

EULER HERMES

□

□

kaucja

□

3. USŁUGI DODANE
(prosimy o wybór usług dodanych, którymi są Państwo zainteresowani)
MobiParking

SERWIS Mechaniczny

Monitoring GPS

□

□

□

System viaToll

□

Aplikacja mobilna mFlota

□

C. OSOBA DO KONTAKTU (odpowiedzialna w Państwa Firmie za KARTY FLOTOWE PKN ORLEN S.A.)

1. Imię i nazwisko

2. Funkcja

3. Nr telefonu

4. Nr faxu

5. E-mail

C. OSOBA DO OBSŁUGI PORTALU FLOTA

1. Imię i nazwisko

2. Nr telefonu

3. E-mail
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KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 informuje, że jest administratorem Pani/Pana
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

danych osobowych podanych w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN:
(24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email:
daneosobowe@orlen.pl.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a)
zawarcie Umowy o wydanie i używanie Kart Flotowych na podstawie niniejszego wniosku,
b)
rozpatrywanie reklamacji,
c)
marketing bezpośredni produktów i usług PKN ORLEN S.A.,
d)
ustanowienie zabezpieczenia i jego okresową weryfikację na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach
Sprzedaży i Używania Kart Flotowych PKN ORLEN S.A.,
Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2
powyżej jest:
a)
zawarcie i wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b)
prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, marketing bezpośredni produktów i usług
PKN ORLEN S.A.;
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji,
infolinii, oceny zdolności kredytowej, zabezpieczenia należności, partnerom współpracującym z PKN ORLEN S.A.
dostarczającym usługi dodatkowe.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia
wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.
Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a)
dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania np. w sytuacji,
gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
b)
do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c)
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d)
do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do
odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby
PKN ORLEN S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże PKN ORLEN S.A. zrobi to, tylko jeśli
takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do
tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem,
e)
prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe
na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

* dotyczy Klientów będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

…………………………………....
Data i czytelny podpis Klienta
lub osoby upoważnionej
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW PROMOCYJNYCH I MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411 przy ulicy
Chemików 7 moich danych osobowych (tj. danych podanych w deklaracji o przystąpieniu do programu Kart Flota) dla celów
promocji i marketingu produktów i usług związanych z programem Kart Flota, oferowanych przez partnerów
współpracujących z PKN ORLEN S.A., w tym promocję produktów i usług podmiotów powiązanych kapitałowo z PKN
ORLEN S.A. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może zostać odwołana w każdym czasie.

…………………………………....
Data i czytelny podpis Klienta
lub osoby upoważnionej

ZGODA NA WYKORZYSTYWANIE TELEKOM. URZĄDZEŃ KOŃCOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN
S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.

…………………………………....
Data i czytelny podpis Klienta
lub osoby upoważnionej

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INF. HANDLOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (NEWSLETTER)
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam Polskiemu Koncernowi
Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku 09-411, ul. Chemików 7 zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych
środkami komunikacji elektronicznej.

…………………………………....
Data i czytelny podpis Klienta
lub osoby upoważnionej
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