
Regulamin promocji  
„Zatankuj min. 20l dowolnego paliwa i ODBIERZ KAWĘ za 3 zł!”  

(zwany dalej „Regulaminem”) 
 

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Regulamin promocji określa warunki i zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej „Zatankuj min. 20 l dowolnego 
paliwa i ODBIERZ KAWĘ za 3 zł!” komunikowanej pod hasłem „TANKUJ KAWĘ” (dalej „Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest LOTOS Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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, REGON: 190966301, NIP: 5831023182, numer rejestrowy BDO 000021875, o 
wysokości kapitału zakładowego: 114 706 000,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w chwili przystąpienia do udziału 
w Promocji ukończyły 18 lat oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

4. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, na stacjach paliw Organizatora oraz na stron ie 
internetowej Organizatora – lotosnavigator.pl 

5. Listę stacji paliw uczestniczących w Promocji zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
6. Listę artykułów objętych Promocją zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
 

 
§ 2  

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 
 

1. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny. 
2. Czas trwania Promocji został ustalony przez Organizatora na okres od 27 października 2022 r., od godziny 

00:00:01 do 23 grudnia 2022 r., do godziny 23:59:59.  
3. Warunkiem udziału w Promocji jest zatankowanie min. 20 litrów dowolnego paliwa LOTOS (PB95, PB98, ON, 

ON Dynamic, PB98 Dynamic, LPG) w terminie obowiązywania Promocji.  
4. Każdy Uczestnik Promocji w okresie jej trwania, po spełnieniu warunku określonego w § 2 ust. 3 ma możliwość 

dokonania zakupu dowolnego napoju z kawiarki Cafe Punkt w promocyjnej cenie 3 zł brutto: 
 

a. o pojemności 220ml lub Espresso o pojemności 60ml  
b. o dowolnej pojemności w przypadku realizacji transakcji zakupu z aktywną kartą Navigator lub 

aplikacją mobilną Navigator, tj. po okazaniu podczas transakcji do zeskanowania przez kasjera karty 
plastikowej bądź wirtualnej.  

c. w przypadku zakupienia kilku gorących napojów z kawiarki Café Punt w ramach promocji klient może 
odebrać tylko jeden, tańszy produkt w promocyjnej cenie 3 zł brutto.  

 
 

 
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora.  
6. W trakcie korzystania z  Promocji,  punkty Navigator naliczane są w sposób standardowy do wszystkich pozycji 

objętych transakcją.  
7. Z Promocji są wyłączone transakcje z użyciem wszystkich kart flotowych, w szczególności kart LOTOS Biznes 

i innych kart akceptowanych przez Organizatora. 

 
§ 3 

REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad prowadzenia Promocji, Uczestnik powinien zgłaszać bezpośrednio do 
Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:  info@lotosnavigator.pl. lub telefonicznie 
pod numerem: z tel. stacjonarnego 801 345 678 lub 22 117 44 99, z tel. komórkowego 58 326 43 00 lub 22 
117 44 99. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer telefonu lub adres korespondencyjny 
zgłaszającego reklamację, numer karty Navigator oraz paragon i przyczyny złożenia reklamacji z możliwie 
najdokładniejszym opisem oraz datę ich wystąpienia. 



3. Złożone przez Uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia złożenia 
reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie, pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie, stosownie do wybranego sposobu kontaktu podczas składania reklamacji, 
niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

4. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne, zgodnie z 
Kodeksem Postepowania Cywilnego.  

5. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być dokonywane bez uprzedniej informacji, z założeniem, że 
udostępnione będą wszystkie jego wersje, a wszelkie spory będą rozstrzygane według daty ich wystąpienia i 
obowiązującej w tym czasie wersji Regulaminu.  

 
§ 4 

DANE OSOBOWE 
 

6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania reklamacji dotyczących 
prowadzonej Promocji (dalej jako „Dane osobowe”) jest Organizator: LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, (dalej jako „Administrator”). Z Administratorem można się 
skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl lub telefonicznie pod nr: 801 345 678, 58 326 43 00 
lub 22 117 44 99 . 

7. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl. 

8. Zebrane Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji  oraz 
dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń związanych z ich zgłaszaniem. Zakres danych 
niezbędny do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest podany w § 3 pkt 2 niniejszego Regulaminu. 

9. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, o 
którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”), 
związany z rozpatrywaniem reklamacji oraz dochodzeniem lub odpieraniem ewentualnych roszczeń. 

10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz 
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. 

11. Na potrzeby realizacji reklamacji Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania na zlecenie 
Administratora innym podmiotom, w tym: obsługującym infolinię, obsługującym systemy informatyczne, 
realizującym mailingi, prowadzącym doradztwo prawne oraz podmiotom, którym zlecono dochodzenie 
roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie 
zgodnie z jego poleceniami. 

12. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do Danych osobowych, żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie Danych osobowych w sytuacji 
ich przetwarzania przez Administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt 
4. 

13. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem 
ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w pkt 1 i 2). 

14. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
15. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania Danych osobowych nie będzie 

możliwe rozpatrzenie reklamacji. 
 

§ 5 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące Promocji można składać telefonicznie pod numerem telefonu: 801345678, 

583264300 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e – mail: info@lotosnavigator.pl 
2. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. 
3. Listę stacji paliw uczestniczących w Promocji zawiera Załącznik nr 1 do Regulaminu. 
4. Listę artykułów objętych Promocją zawiera Załącznik nr 2 do Regulaminu. 
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ….. października 2022 r. 

 

 

Załącznik nr 1 - Lista stacji paliw uczestniczących w Promocji  
Załącznik nr 2 - Lista artykułów objętych Promocją  

 

mailto:iod@lotospaliwa.pl

