Regulamin promocji „Zestaw Stop Cafe GRATIS!”
(dalej: „Regulamin”)

1. Organizatorem Promocji jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w
Płocku, adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000028860, posiadająca NIP: 774-00-01-454,
REGON 610188201 (dalej:
„Organizator”).
2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą
„Zestaw Stop Cafe GRATIS!”, odbywającej się na wybranych stacjach paliw
funkcjonujących pod marką ORLEN (dalej: „Promocja”).
3. Lista stacji paliw funkcjonujących pod marką ORLEN na których będzie można
zrealizować otrzymany przez beneficjenta kupon(„dalej: „Kupon”) dostępna jest na
stronie www.stopcafe.pl.
4. Promocja dotyczy wyłącznie osób, które są posiadaczami jednorazowego kuponu
(dalej: ,,Uczestnicy”) uprawniającego do odbioru gratis zestawu składającego się z
dowolnej kawy oraz dowolną pizzę spośród produktów wskazanych w ust. 24
Regulaminu, kupon uprawnia do odbioru zestawu – wyłącznie wybrany napój i wybrana
pizza..
5. Kupon zostanie wydany w postaci drukowanej.
6. Kupon należy okazać w celu jego zeskanowania przez pracownika stacji paliw, biorącej
udział w Promocji, funkcjonującej pod marką ORLEN. W razie braku w bieżącym
asortymencie stacji paliw funkcjonującej pod marką ORLEN wybranej pizzy lub kaw
spośród produktów wskazanych w ust. 24 Regulaminu - Kupon nie będzie mógł być
zrealizowany.
7. Promocja trwa w okresie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 1 listopada 2021 roku.
8. Kupon będzie można zrealizować okresie od dnia 01 maja 2021 r. do dnia 1 listopada
2021 roku.
9. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej \www.stopcafe.pl oraz w biurze
Organizatora pod adresem: PKN ORLEN S.A. ul. Bielańska 12; 00-085 Warszawa.
10. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w
zakładce „Regulamin” na stronie www.stopcafe.pl.
11. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy
Kodeksu cywilnego i inne odpowiednie przepisy prawa polskiego.
12. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji mogą być zgłaszane w
szczególności:
a)
za pośrednictwem formularza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie:
www.stopcafe.pl z dopiskiem „Promocja Zestaw Stop Cafe GRATIS!”;
b)
telefonicznie pod numerem infolinii: 801 167 536

c)
listownie na adres korespondencyjny Organizatora (Polski Koncern Naftowy
ORLEN Spółka Akcyjna ul. Bielańska 12, 00-085 Warszawa) z dopiskiem „Promocja
- Zestaw Stop Cafe GRATIS!”.
13. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej
reklamację oraz udzielenie odpowiedzi Uczestnikowi przez Organizatora, którymi w
szczególności mogą być: imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub email osoby
składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich
możliwie dokładny opis. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 (czternastu) dni i
w tym terminie Organizator ustosunkuje się do zgłoszonego żądania.
14. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polski Koncern Naftowy
ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7, 09-411 Płock (dalej: PKN ORLEN
S.A.). Kontaktowe numery telefonów do administratora danych: (24) 256 00 00, (24)
365 00 00, (22) 778 00 00.
15. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
poprzez następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres
siedziby PKN ORLEN S.A., wskazany w ust. 14 powyżej, z dopiskiem „Inspektor
Ochrony Danych”.
16. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu:
a) realizacji Promocji,
b) rozpatrywania reklamacji;
c) dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
17. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. danych osobowych
Uczestnika jest:
a) zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu
reklamacyjnym (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) prawnie uzasadniony interes administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w celu realizacji Promocji, komunikacji z Uczestnikiem, przyjęcie zgłoszenia,
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, rozpatrzenia
reklamacji.
18. Dane osobowe Uczestnika mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z
nim współpracującym (odbiorcom) w szczególności podmiotom świadczącym usługi
informatyczne, archiwizacyjne, pocztowe lub kurierskie, agencjom marketingowym.
19. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres realizacji Promocji oraz do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń lub do czasu odwołania przez Uczestnika
zgody.
20. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie
uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji. Uczestnikowi, który wyraził zgodę przysługuje
prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody w dowolnym momencie pisząc na adres
kontaktowy Administratora wskazany wyżej. W przypadku wycofania zgody na
przetwarzanie danych osobowych ich przetwarzanie przez Administratora do tego
momentu będzie zgodne z prawem.
21. Uczestnikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych;

-prawo do sprostowania danych osobowych np. w sytuacji gdy są nieprawidłowe lub
niekompletne;
- prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od PKN ORLEN S.A. danych
osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym
nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może 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, które są przetwarzane w związku z wyrażoną przez Uczestnika zgodą;
- prawo do wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza
dane osobowe Uczestnika na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;
sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty
elektronicznej: daneosobowe@orlen.pl lub adres siedziby PKN ORLEN S.A. z
dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
22. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
23. Dane osobowe Uczestników programu VITAY przetwarzane są na zasadach opisanych
w regulaminie programu VITAY, który
dostępny jest pod adresem:
http://www.vitay.pl/Regulamin-Programu-VITAY,20.html.
24. Indeksy produktów, biorących udział w Promocji:
D10-000012

ESPRESSO DOPPIO 70ml

D10-000013

CAFE LATTE 210ml

D10-000014

CAPPUCCINO 210ml

D10-000015

CAFE MOCHA 210ml

D10-000016

KAWA CZARNA 210ml

D10-000018

KAWA Z MLEKIEM 210m

D10-000090

LATTE MACCHIATO 210ml

D10-000415

SC FLAT WHITE 210ml

D10-000557

CAPPUCCINO A 210ml

D10-000609

CREME BRULEE CAPPUCCINO 210ml

D10-000611

VANILLA FLAT WHITE 210ml

D10-000613

CARAMEL LATTE 210ml

D10-000746

CAFE MOCHA 210ml M

D10-000412

SC ESPRESSO DOPPIO A

D10-000384

SC WRAP FALAFEL 250g

D10-000852

PIZZA 4 SERY 460g

D10-000853

PIZZA CAPRICIOSA 460g

D10-000850

PIZZA PEPPERONI 460g

