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Obowiązek informacyjny dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby danych zebranych w przypadku 
niemożliwości uregulowania opłaty za zakupione paliwo. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:  

Administrator danych: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Petrodis Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie (02-777) przy ul. Cynamonowej 53 | NIP: 9512499846 

Inspektor ochrony danych: administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym każda osoba fizyczna 
może się skontaktować w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania jej 
danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest w formie tradycyjnej (pod adresem 
fizycznym administratora danych), lub pod adresem e-mail: krystian.erens@infomania.pl Inspektorem ochrony 
danych osobowych jest p. Krystian Erens 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać  
na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Podanie 
informacji jest wymagane w przypadku złożenia oświadczenia dotyczącego braku możliwości dokonania płatności 
za zatankowane paliwo. 

Okres przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia 
sytuacji, nie dłużej jednak niż przez okres tygodnia od złożenia oświadczenia. W przypadku, kiedy nie ureguluje 
Pani/Pan płatności Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyjaśnienia sprawy. 

Odbiorcy danych osobowych: dostęp do Pani/Pana danych osobowych, mają nasi pracownicy  
i współpracownicy, którzy posiadają upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Ponadto w określonych 
sytuacjach możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom ścigania tj. Policji. 

Przysługujące prawa i uprawnienia: posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych. W każdej chwili, w przypadku kiedy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana 
danych osobowych narusza Pani/Pana prawa - przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

 

 

 

 

 

 

  


