
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  
DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY  WWW.ORLENPALIWA.COM.PL  

FORMULARZ KONTAKTOWY ATP   
 

 

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  
w formularzu kontaktowym Automatycznych Terminali Paliwowych (ATP).  

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)  udzielenie informacji dotyczących Automatycznych Terminali Paliwowych (ATP), 

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) udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. (zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której użytkownik jest stroną. Konsekwencją niepodania danych jest brak 
możliwości przesłania wiadomości. 

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 informatyczne.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na 
przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie 
danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

6.W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu prawo do : 

a) 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. 

b) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)  
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

7. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ORLEN Paliwa Sp.  z o.o.  służy następujący adres 
email: RODO-ORLENPALIWA@orlen.pl. 

 


