
Formularz zgłoszeniowy 
Propozycja nawiązania współpracy w ramach 

Franczyzowej Sieci Stacji Paliw PKN ORLEN S.A.  

Imię i nazwisko / Firma:
NIP: 

Telefon:
e-mail:

Miasto/miejscowość: 
Powiat, województwo: 

Ulica:

Przedsiębiorca 

Inwestycja 

Stan inwestycji:

Etap inwestycji:

Lokalizacja

Miasto/miejscowość: 
Powiat, województwo: 

Ulica/nr drogi:
Geo N:
Geo E: 

Powierzchnia działki:

proszę załączyć mapkę geodezyjną z granicami 
działki oraz mapę miejscowości z zaznaczoną na niej 
lokalizacją, a także, w przypadku funkcjonującej 
stacji paliw, zdjęcia

Stan prawny lokalizacji:

Opis inwestycji (plany lub stan istniejący):

Powierzchnia budynku stacji: 
Powierzchnia sklepu:
Powierzchnia wiaty:

Liczba wysepek/dystrybutorów:
Liczba/pojemność zbiorników paliwowych:

Sprzedaż/Prognozy sprzedaży

Sprzedaż paliw:
Sprzedaż LPG:

Sposób finansowania zakupu paliw:

Kod pocztowy:

Kod pocztowy:

/
/

LPG  JET WASH 
Myjnia automatyczna   Lewoskręt 

   Stanowisko do pompowania kół 
   Warsztat samochodowy

Bar/restauracja  inne:

Termin planowanego otwarcia stacji / Stacja działa od:

Bezpośrednia konkurencja lokalna (zaznaczyć na mapie miejscowości):
BP       Circle K   Orlen            Bliska
Lotos       MOYA   Shell            inne:

środki własne    kredyt         inne:



1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.) 
informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email: 
daneosobowe@orlen.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której może być Pani/Pan stroną, 
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. 
4. Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w 
ust. 3 powyżej jest: 
a) podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której może być 
Pani/Pan stroną;  
b) prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, 
dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń; 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim współpracującym 
(odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek, prawne, 
windykacyjne, archiwizacji.
6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu podjęcia decyzji o współpracy a w przypadku nawiązania 
współpracy - przez okres obowiązywania umowy. 
7. Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku, a w przypadku 
podjęcia pozytywnej decyzji - do zawarcia umowy. 
8. Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
• prawo dostępu do treści swoich danych,  
• prawo ich sprostowania danych osobowych usunięcia,  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
• 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. 
Może Pan/Pani 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 przetwarzanych na podstawie umowy 
z Panią/Panem, 
• prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe 
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”  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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