
Karta zgłoszenia uczestnika do aukcji ORLEN Paliwa Sp. z o.o. 

 

Potwierdzenie rejestracji na platformie CONNECT 

 
Nazwa firmy  

 

 

 
NIP 

 

 

Imię i nazwisko użytkownika dedykowanego do 
aukcji 

 

Adres e-mail dedykowany do przekazywania 
informacji o aukcji 

 

Umocowanie użytkownika do zaciągania 
zobowiązań na rzecz firmy 

 
Załączono Pełnomocnictwo 

☐Tak                 ☐Nie 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO załączamy Klauzulę Informacyjną 

1. ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. z siedzibą w Widełce, Widełka 869 Widełka 36-145 , Centrala ORLEN Paliwa Sp. z o. o. ul. 

Zglenickiego 44, 09-411 Płock tel. (+48 24) 256 60 39 fax (+48 24) 367 90 55; email: ORLENPaliwa@orlen.pl  wpisany do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie 
pod numerem KRS: 0000126258, NIP: 814-10-19-514 , informuje, że jest administratorem danych osobowych podanych przez 
Kupującego w związku z prowadzoną akcją. 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ORLEN 
Paliwa Sp.  z o.o. ., co oznacza w szczególności: 
a) przeprowadzenie aukcji, 
b) zawarcie i wykonanie Umowy, 
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 
3. Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. . danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej 
jest: 
a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Kupujący jest stroną; 
b) prawnie usprawiedliwiony interes ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. . (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, 
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez ORLEN Paliwa Sp. z o.o. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na 
podstawie zawartych przez ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, archiwizacji. 
5. Dane osobowe przetwarzane są przez okres prowadzania aukcji i obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń wynikających z aukcji. 
6. Kupującemu  przysługuje prawo do żądania od ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. dostępu do podanych przez niego danych 
osobowych, ich sprostowania np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub niekompletne, a także ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przeniesienia danych do 
innego administratora. 

7. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp.  z o.o. . służy następujący adres email: RODO-
ORLENPALIWA@orlen.pl 
8. Uczestnikowi akcji przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
    
 Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych 

        
 
 
 

………………………………………………………………….. 
               Podpis użytkownika dedykowanego do aukcji 
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