ANEKS DO REGULAMINU PROMOCJI „ZDOBĄDŹ KOSZULKĘ” z dnia 09 lipca r.
1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zainteresowanych osób, w celu ułatwienia
uczestnikom w Promocji „ZDOBĄDŹ KOSZULKĘ” (dalej: Promocja) wydłużenia czasu, w
którym Uczestnicy Promocji mogą zakupić objęte Promocją Koszulki w promocyjnej cenie
po spełnieniu warunków Promocji, Organizator, działając na podstawie § 6 ust. 1
Regulaminu Promocji, postanawia przedłużyć czas, w którym można dokonać zakupu
Koszulki objętej Promocją określony w § 1 ust. 3 i w par. 2 ust. 7 Regulaminu Promocji, po
spełnieniu warunków Promocji W tym celu Organizator nadaje następujące brzmienie
zapisom Regulaminu Promocji:
1.1. § 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od
dnia 23 maja 2018 roku do dnia 17 lipca 2018 roku (dokonanie zakupów objętych
Promocją i uzyskanie Naklejek w Promocji). Zakup Koszulek w promocyjnej cenie, po
spełnieniu warunków Promocji, możliwy jest do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania zapasu
Koszulek – jeżeli zdarzenie to nastąpi przed wskazaną powyżej datą.”
oraz
1.2. § 2 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
„Nabycie Koszulki musi nastąpić w okresie od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 31 lipca
2018 roku lub do wyczerpania zapasów Koszulek – bezpośrednio po przedstawieniu
Kuponu promocyjnego uprawniającego do nabycia Koszulki w promocyjnej cenie na
stacjach paliw LOTOS objętych Promocją.”
2. Zmiana Regulaminu dokonana na podstawie niniejszego Aneksu nie narusza praw
Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu.
3. Nazwy pojęć pisane wielką literą zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie Promocji.
4. Kupony wydane przed wejściem w życie niniejszego Aneksu do Regulaminu zachowują
ważność i będą honorowane w dalszym ciągu w ramach Promocji, z tym zastrzeżeniem, że
do terminu, w którym istnieje możliwość nabycia Koszulki objętej Promocją po spełnieniu
warunków Promocji, na podstawie Kuponu, zastosowanie mają zapisy zmienionego
Regulaminu.
5. Aneks do Regulaminu obowiązuje od dnia 09 lipca 2018 r.
6. Aneks został ogłoszony i jest dostępny łącznie z zaktualizowanym Regulaminem Promocji
– na stronie www.koszulki.lotos.pl oraz na stacjach paliw LOTOS objętych Promocją.
7. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zmiany materiałów informacyjnych
dotyczących Promocji, w tym materiałów drukowanych na stacjach paliw LOTOS. Jednak
w razie gdyby materiały informacyjne z nieaktualną informacją o zasadach Promocji były
dostępne na stacjach paliw LOTOS, uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych o
kontakt z Sprzedawcami w celu uzyskania aktualnych informacji o Promocji.

8. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać również
telefonicznie za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonów (Infolinia):
801 345 678 (z telefonów stacjonarnych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,
58 236 43 00 (z telefonów komórkowych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,
(Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy),
lub poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail): biuro@lotospaliwa.pl
lub sprawdzić na stronie: www.koszulki.lotos.pl.
9. Pozostałe postanowienia Regulaminu Promocji pozostają bez zmian.
10. Zaktualizowany Regulamin Promocji dostępny jest na stronie: www.koszulki.lotos.pl

Organizator.

REGULAMIN PROMOCJI aktualny od dnia 19 czerwca 2018 r.
„ZDOBĄDŹ KOSZULKĘ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji „Zdobądź
koszulkę” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006312, NIP 583−10−23−182,
REGON 190966301, kapitał zakładowy i wpłacony 114 706 000,00 zł (dalej „Organizator”).
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od
dnia 23 maja 2018 roku do dnia 17 lipca 2018 roku (dokonanie zakupów objętych
Promocją i uzyskanie Naklejek w Promocji). Zakup Koszulek w promocyjnej cenie, po
spełnieniu warunków Promocji, możliwy jest do 31 lipca 2018 r. lub do wyczerpania zapasu
Koszulek – jeżeli zdarzenie to nastąpi przed wskazaną powyżej datą.
4. Aktualna lista stacji paliw LOTOS, na których prowadzona jest Promocja, stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej
www.koszulki.lotos.pl. Lista stacji paliw LOTOS biorących udział w Promocji będzie
aktualizowana po weryfikacji dostępności Koszulek na stacjach paliw LOTOS.
5. Aktualna lista stacji paliw LOTOS oferujących produkty Cafe Punkt stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej
www.koszulki.lotos.pl. Lista stacji paliw LOTOS oferujących produkty Cafe Punkt biorących
udział w Promocji będzie aktualizowana po weryfikacji dostępności Koszulek na stacjach
paliw LOTOS.
6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach paliw LOTOS
biorących udział w Promocji oraz na stronie internetowej www.koszulki.lotos.pl.
7. W ramach organizowanej Promocji Uczestnicy Promocji dokonujący zakupów na stacjach
paliw LOTOS, spełniający warunki opisane w § 2, mają możliwość nabycia unikatowych
koszulek w promocyjnej cenie (dalej „Koszulka”).
8. Stosowane w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Naklejka – oznaczenie naklejane na Kupon promocyjny, wydawane po spełnieniu
warunków określonych w § 2 ust. 2.
Kupon promocyjny – papierowy kupon wydawany na stacji paliw LOTOS umożliwiający
gromadzenie Naklejek, który po uzyskaniu odpowiedniej liczby Naklejek należy
przedstawić Sprzedawcy w celu uzyskania prawa do promocyjnego zakupu Koszulki. Kupon
promocyjny będzie wydawany z chwilą dokonania pierwszej transakcji uprawniającej do
odbioru pierwszej Naklejki w ramach Promocji (pierwsza Naklejka jest umieszczona na
Kuponie promocyjnym w chwili jego wydania Uczestnikowi).
Suma Naklejek z kilku Kuponów promocyjnych łączy się, umożliwiając zakup Koszulki w
promocyjnej cenie.

Produkty własne Cafe Punkt, LOTOS lub Dynamic – produkty sprzedawane pod marką
Cafe Punkt, albo LOTOS, albo Dynamic dostępne na stacjach paliw LOTOS. Lista produktów
Cafe Punkt, LOTOS i Dynamic stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
Sprzedawca – pracownik stacji paliw LOTOS biorącej udział w Promocji.
Uczestnik − pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonująca zakupu na stacjach paliw LOTOS w charakterze
konsumenta w rozumieniu art. 221 kc, zamierzająca wziąć udział w Promocji.
§2
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
1. Warunkiem otrzymania Koszulki jest:
a. uzbieranie na Kuponie promocyjnym 10 (dziesięciu) Naklejek oraz zapłata przez
Uczestnika kwoty 3,00 zł brutto, albo
b. uzbieranie na Kuponie promocyjnym 8 (ośmiu) Naklejek oraz zapłata przez
Uczestnika kwoty 7,00 zł brutto, albo
c. uzbieranie na Kuponie promocyjnym 6 (sześciu) Naklejek oraz zapłata przez
Uczestnika kwoty 15,00 zł brutto.
2. Uczestnik może otrzymać jedną Naklejkę każdorazowo, spełniając jeden z poniższych
warunków:
a. za zatankowanie 10 litrów dowolnego paliwa LOTOS (Pb95, Pb98, ON, LPG, ON
Dynamic lub Pb98 Dynamic) na stacjach paliw LOTOS biorących udział w Promocji,
zgodnie z § 1, pkt 4 niniejszego Regulaminu,
b. za dokonanie jednorazowych zakupów Produktów własnych LOTOS, Dynamic lub
Cafe Punkt, na kwotę minimum 10 zł, na stacjach paliw LOTOS biorących udział w
Promocji, zgodnie z § 1, pkt 4 i 5 niniejszego Regulaminu.
3. Zatankowanie wielokrotności 10 litrów paliwa LOTOS lub dokonanie zakupu produktów
gastronomicznych Cafe Punkt, Produktów własnych LOTOS i Dynamic, za wielokrotność
kwoty 10 zł podczas jednej transakcji na stacji paliw LOTOS, uprawnia Uczestnika do
otrzymania odpowiednio większej liczby Naklejek. Z tym zastrzeżeniem, że w ramach
jednej transakcji (objętej jednym paragonem /dowodem zakupu), Uczestnik może
otrzymać maksymalnie trzy (3) Naklejki. Nie jest możliwe sumowanie kwot niższych niż
wymagane zgodnie z warunkami Promocji z różnych paragonów/dowodów zakupu za
zakup produktów objętych Promocją w celu uzyskania Naklejki lub Naklejek.
4. Promocją objęte są transakcje dokonywane gotówką, kartami płatniczymi oraz kartami
flotowymi akceptowanymi na stacjach paliw LOTOS.
5. Naklejki będą wydawane przez Sprzedawcę wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze
wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie
jest możliwe.
6. Uczestnik po uzbieraniu na jednym Kuponie promocyjnym odpowiednio: dziesięciu albo
ośmiu, albo sześciu Naklejek, może dokonać dopłaty wskazanej w § 2 ust. 1 w celu nabycia
i odbioru jednej z Koszulek, na jednej ze stacji paliw LOTOS biorących udział w Promocji.
Przed nabyciem Koszulki, Uczestnik musi przekazać Sprzedawcy Kupon promocyjny z
właściwą liczbą Naklejek.

7. Nabycie Koszulki musi nastąpić w okresie od dnia 23 maja 2018 roku do dnia 31 lipca 2018
roku lub do wyczerpania zapasów Koszulek – bezpośrednio po przedstawieniu Kuponu
promocyjnego uprawniającego do nabycia Koszulki w promocyjnej cenie na stacjach paliw
LOTOS objętych Promocją.
8. Uczestnik w trakcie trwania Promocji może odebrać dowolną liczbę Koszulek. Warunkiem
jest każdorazowo spełnienie warunków określonych w ust. 1-7 niniejszego paragrafu.
9. Niniejsza Promocja nie łączy się z promocją „Zatankuj i odbierz bon o wartości 20 zł”.
§3
KOSZULKI PROMOCYJNE
1. W ramach Promocji Uczestnicy będą mogli nabyć Koszulki we wzorach i rozmiarach
określonych w Załączniku nr 4 do niniejszego Regulaminu.
2. Przekazując Kupon promocyjny z odpowiednią liczbą Naklejek Sprzedawcy na stacji paliw
LOTOS, Uczestnik wskazuje, który wzór i rozmiar Koszulki chce nabyć. Możliwość nabycia
danej Koszulki jest uzależniona od aktualnej dostępności tego rodzaju Koszulki i rozmiaru
na stacji paliw LOTOS, na której Uczestnik realizuje Kupon promocyjny. Organizator nie
gwarantuje dostępności Koszulek we wszystkich rozmiarach i wzorach na danej stacji paliw
LOTOS.
3. Prawo do nabycia Koszulki w promocyjnej cenie nie podlega zamianie na inne rzeczy ani
na równowartość pieniężną. Uczestnik nie może przenieść prawa do zakupu Koszulki po
promocyjnej cenie na inne osoby. Wydana i przyjęta przez Uczestnika Koszulka nie podlega
wymianie na inny rozmiar lub wzór.
§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące zasad prowadzenia Promocji oraz reklamacje dotyczące
stwierdzonych wad Koszulek można zgłaszać:
a. za pośrednictwem Infolinii pod numerami wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu,
albo
b.

za
pośrednictwem
wiadomości
biuro@lotospaliwa.pl, albo

elektronicznej

pod

adresem:

c.

na piśmie pod adresem Organizatora, albo

d.

na stacji paliw LOTOS − poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego,
w terminie 30 dni od daty nabycia Koszulki.

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
a także wskazać przyczyny reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy również
załączyć dowód zakupu Koszulki (oryginał lub skan).
3. W razie składania reklamacji za pośrednictwem Infolinii, Uczestnik będzie proszony o
udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w celu rozpatrzenia
reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym pisemnym i przekazywanym za pośrednictwem
wiadomości elektronicznej (e-mail) Uczestnik powinien zawrzeć oświadczenie Uczestnika

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych składającego
reklamację do celów postępowania reklamacyjnego o następującej treści:
„Ja niżej podpisany(a)................ (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym przez spółkę LOTOS Paliwa sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląskiej 135 zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 tj. ze zmianami) do celów
postępowania reklamacyjnego. Oświadczam, że znam przysługujące mi prawo dostępu do
przetwarzanych danych i ich poprawiania.”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpoznania zgłoszonej
reklamacji.
W razie składania reklamacji na stacji paliw LOTOS, Uczestnik będzie proszony o
wypełnienie formularza reklamacyjnego zawierającego zgody na przetwarzanie danych
osobowych udostępnionych w celu rozpatrzenia reklamacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpoznania zgłoszonej
reklamacji.
4. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub telefonicznie,
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Organizator zastrzega sobie prawo do przesłania
w ramach uznania reklamacji Koszulki w innym wzorze – z zachowaniem wskazania co do
rozmiaru.
5. Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne
właściwe zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw,
jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik może skorzystać z praw
przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne,
przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację i in.
§5
DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej: „Dane”)
jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
(dalej: „Administrator”).
2. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia
reklamacji.
3. Na potrzeby przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji Uczestnika przetwarzane są następujące
dane Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Uczestnika.
4. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, związanych z uprawnieniami reklamacyjnymi
Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

5. Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu 4
powyżej, jeżeli będzie to niezbędne dla innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika,
a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
6. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika.
8. Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom
podmiotów: Koordynatorowi Promocji Havas Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marynarskiej 11, 02-674 Warszawa, w celu prawidłowego wykonania wszystkich czynności
związanych z przeprowadzeniem Promocji w imieniu i na rzecz Organizatora.
9. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Promocji jest art. 6 ust. 1
pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją i
przeprowadzeniem Promocji. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe), podstawą
przetwarzania Danych jest także art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
10. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
 żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych
Danych,
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych − przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego
żądania,
 przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane
sprzecznie z prawem.
11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być
kierowane na adres biuro@lotospaliwa.pl.
§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także
zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym
zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą
naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia
organizacji Promocji.
2. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać telefonicznie za
pośrednictwem infolinii pod numerem telefonów (Infolinia):
801 345 678 (z telefonów stacjonarnych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,
58 236 43 00 (z telefonów komórkowych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,

(Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy),
lub poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail): biuro@lotospaliwa.pl.
3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
4. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
5. Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Lista stacji paliw LOTOS objętych Promocją.
Załącznik nr 2 – Lista stacji paliw LOTOS z ofertą Cafe Punkt.
Załącznik nr 3 – Lista produktów Cafe Punkt, LOTOS i Dynamic.
Załącznik nr 4 − Wykaz wzorów i rozmiarów Koszulek.

Organizator

REGULAMIN JEDNODNIOWEJ PROMOCJI
„PODWÓJNE NAKLEJKI - FINAŁ”
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
9. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w jednodniowej
promocji „Podwójne naklejki - Finał” (dalej „Promocja”).
10. Organizatorem Promocji jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000006312, NIP 583−10−23−182,
REGON 190966301, kapitał zakładowy i wpłacony 114 706 000,00 zł (dalej „Organizator”).
11. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach: 10 i 11 lipca
2018 roku oraz 14 i 15 lipca 2018 roku lub do wyczerpania zapasu Naklejek – (dalej: „Dni
trwania Promocji” i odpowiednio: „Dzień trwania Promocji”).
12. Aktualna lista stacji paliw LOTOS, na których prowadzona jest Promocja, stanowi Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej
www.koszulki.lotos.pl.
13. Aktualna lista stacji paliw LOTOS oferujących produkty Cafe Punkt stanowi Załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej
www.koszulki.lotos.pl.
14. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stacjach paliw LOTOS
biorących udział w Promocji oraz na stronie internetowej www.koszulki.lotos.pl.
15. W ramach organizowanej Promocji Uczestnicy Promocji dokonujący zakupów na stacjach
paliw LOTOS, spełniający warunki opisane w § 2, mają możliwość uzyskania podwójnej
liczby Naklejek w czasowej promocji „Zdobądź koszulki- Finał”, organizowanej w ramach
Promocji „Zdobądź koszulki” (dalej „Główna promocja”)na stacjach paliw LOTOS.
16. Stosowane w Regulaminie pojęcia mają znaczenie nadane im w regulaminie Głównej
promocji (dostępnym na stronie internetowej www.koszulki.lotos.pl), chyba że dane
pojęcie zostało odmiennie zdefiniowane w niniejszym regulaminie.
§2
ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI
17. 1.W Promocji czasowej Uczestnik otrzymuje 2 Naklejki za każdorazowe (podwojona liczba
Naklejek w porównaniu do Promocji głównej):
18. zatankowanie 10 litrów dowolnego paliwa LOTOS (Pb95, Pb98, ON, LPG, ON Dynamic lub
Pb98 Dynamic) na stacjach paliw LOTOS biorących udział w Promocji – w ,
19. dokonanie jednorazowych zakupów Produktów własnych LOTOS, Dynamic lub Cafe Punkt,
na kwotę minimum 10 zł, na stacjach paliw LOTOS biorących udział w Promocji.

10. Zatankowanie wielokrotności 10 litrów paliwa LOTOS lub dokonanie zakupu produktów
gastronomicznych Cafe Punkt, Produktów własnych LOTOS i Dynamic, za wielokrotność
kwoty 10 zł podczas jednej transakcji na stacji paliw LOTOS, uprawnia Uczestnika do
otrzymania odpowiednio większej liczby Naklejek, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w
ramach jednej transakcji (objętej jednym paragonem /dowodem zakupu), Uczestnik może
otrzymać maksymalnie sześć (6) Naklejek. Nie jest możliwe sumowanie kwot niższych niż
wymagane zgodnie z warunkami Promocji z różnych paragonów/dowodów zakupu za
zakup produktów objętych Promocją w celu uzyskania Naklejki lub Naklejek.
11. Promocją objęte są transakcje dokonywane gotówką, kartami płatniczymi oraz kartami
flotowymi akceptowanymi na stacjach paliw LOTOS.
12. Naklejki będą wydawane przez Sprzedawcę wraz z paragonem fiskalnym. Późniejsze
wydanie Naklejek na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie
jest możliwe.
13. Niniejsza Promocja nie łączy się z promocją „Zatankuj i odbierz bon o wartości 20 zł”.
§3
REKLAMACJE
7. Reklamacje dotyczące zasad prowadzenia Promocji można zgłaszać:
e. za pośrednictwem Infolinii pod numerami wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu,
albo
f.

za
pośrednictwem
wiadomości
biuro@lotospaliwa.pl, albo

elektronicznej

pod

adresem:

g.

na piśmie pod adresem Organizatora, albo

h.

na stacji paliw LOTOS − poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego,
w terminie 30 dni od daty Promocji.

8. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny,
a także wskazać przyczyny reklamacji. Do zgłoszenia reklamacyjnego należy również
załączyć dowód transakcji uprawniającej do nabycia podwójnej liczby Naklejekzakupu
Koszulki (oryginał lub skan).
9. W razie składania reklamacji za pośrednictwem Infolinii, Uczestnik będzie proszony o
udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w celu rozpatrzenia
reklamacji. W zgłoszeniu reklamacyjnym pisemnym i przekazywanym za pośrednictwem
wiadomości elektronicznej (e-mail) Uczestnik powinien zawrzeć oświadczenie Uczestnika
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych składającego
reklamację do celów postępowania reklamacyjnego o następującej treści:
„Ja niżej podpisany(a)................ (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych podanych w zgłoszeniu reklamacyjnym przez spółkę LOTOS Paliwa sp.
z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-718) przy ul. Elbląskiej 135 zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 tj. ze zmianami) do celów
postępowania reklamacyjnego. Oświadczam, że znam przysługujące mi prawo dostępu do
przetwarzanych danych i ich poprawiania.”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpoznania zgłoszonej
reklamacji.

W razie składania reklamacji na stacji paliw LOTOS, Uczestnik będzie proszony o
wypełnienie formularza reklamacyjnego zawierającego zgody na przetwarzanie danych
osobowych udostępnionych w celu rozpatrzenia reklamacji.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpoznania zgłoszonej
reklamacji.
10. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia
wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony
pisemnie na wskazany w zgłoszeniu adres korespondencyjny lub telefonicznie,
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
11. Wszelkie spory dotyczące Promocji mogą być rozpoznawane przez sądy powszechne
właściwe zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.
12. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchylają ani nie umniejszą roszczeń ani praw,
jakie przysługują Uczestnikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Oznacza to w szczególności, że zamiast lub obok reklamacji składanej zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik może skorzystać z praw
przysługujących mu zgodnie z przepisami prawa, w szczególności wnosząc stosowne,
przewidziane w takich przepisach żądanie, roszczenie, reklamację i in.
§4
DANE OSOBOWE
12. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Promocji (dalej: „Dane”)
jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk,
(dalej: „Administrator”).
13. Administrator przetwarza Dane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i rozpatrzenia
reklamacji.
14. Na potrzeby przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji Uczestnika przetwarzane są następujące
dane Uczestników: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail Uczestnika.
15. Dane Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków
prawnych ciążących na Administratorze, związanych z uprawnieniami reklamacyjnymi
Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
16. Dane Uczestników Promocji mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punktu 4
powyżej, jeżeli będzie to niezbędne dla innej formy roszczeń zgłoszonych przez Uczestnika,
a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
17. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować
odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie
dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Uczestnika.
19. Na potrzeby realizacji Promocji Dane będą udostępniane następujących kategoriom
podmiotów: Koordynatorowi Promocji Havas Warsaw sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marynarskiej 11, 02-674 Warszawa, w celu prawidłowego wykonania wszystkich czynności
związanych z przeprowadzeniem Promocji w imieniu i na rzecz Organizatora.
20. Podstawą przetwarzania Danych wynikającego z uczestnictwa w Promocji jest art. 6 ust. 1
pkt c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) – tj. spełnienie obowiązków prawnych związanych z organizacją i

przeprowadzeniem Promocji. W zakresie, w jakim przetwarzanie Danych wynika z
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. przepisy podatkowe), podstawą
przetwarzania Danych jest także art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.
21. Uczestnikom przysługuje prawo do:
 uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach
przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych,
 żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych
Danych,
 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych − przy czym żądanie
zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego
żądania,
 przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie
umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
 złożenia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane
sprzecznie z prawem.
22. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być
kierowane na adres biuro@lotospaliwa.pl.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, a także
zawieszenia organizacji Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym
zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu lub zawieszenie organizacji Promocji nie mogą
naruszać praw Uczestników nabytych do dnia zmiany Regulaminu lub zawieszenia
organizacji Promocji.
7. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące niniejszej Promocji można składać telefonicznie za
pośrednictwem infolinii pod numerem telefonów (Infolinia):
801 345 678 (z telefonów stacjonarnych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,
58 236 43 00 (z telefonów komórkowych) − koszt połączenia wg taryfy operatora,
(Infolinia jest czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00 z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy),
lub poprzez wiadomości elektroniczne (e-mail): biuro@lotospaliwa.pl
lub sprawdzić na stronie: www.koszulki.lotos.pl.
8. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień
niniejszego Regulaminu przez Uczestnika.
9. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.
10. Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu:
Załącznik nr 1 – Lista stacji paliw LOTOS objętych Promocją.
Załącznik nr 2 – Lista stacji paliw LOTOS z ofertą Cafe Punkt.
Załącznik nr 3 – Lista produktów Cafe Punkt, LOTOS i Dynamic.

Organizator

