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Regulamin Promocji „Wiosenna Promocja Biznestank” 
 
 
 
Postanowienia ogólne: 
 
1. Organizatorem Promocji „Wiosenna Promocja Biznestank” dotyczącej zakupu 
paliw w ramach Programu Biznestank, jest Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka 
Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 
Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000028860; numer NIP 774-00-01-454. 
 
2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 
stacjach paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. biorących udział w 
Programie Biznestank. 
 
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 7 maja 2018 roku i trwa do dnia 30 czerwca 
2018 roku do godziny 24.00. 
4. Promocja skierowana jest do nowych Klientów, którzy nie posiadali wcześniej 
umowy Programu Biznestank i którzy podpiszą umowę i odbiorą pierwsze karty w 
okresie trwania Promocji. Za nowego Klienta uznaje się również tego Klienta, który 
posiada już umowę w Programie Biznestank, jednakże nie dokonał w jej ramach. 
żadnej transakcji w 2018 r. 
 
5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają 
zastosowanie postanowienia Regulaminu Programu BIZNESTANK 1 PKN ORLEN 
S.A. z dnia 01.02.2015 roku. 
 
6. Klient przy każdorazowym zakupie paliw w ramach Programu Biznestank, 
otrzymuje rabat w wysokości: 
a) 5 gr brutto przy zakupie paliw standard: Efecta 95, benzyna bezołowiowa 98, 
(Super Plus 98), Efecta Diesel, gaz LPG; 
b) 10 gr brutto przy zakupie paliw premium: Verva 98, Verva ON, 
pomniejszający jednostkową wartość brutto zakupywanego paliwa, obowiązującą w 
momencie zakupu na stacji paliw, na której dokonywana jest transakcja. 
 
7. Rabat w ramach Promocji przyznawany jest w Okresie trwania Promocji.  
 
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.  
 
9. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja 
postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Programu BIZNESTANK 1 
PKN ORLEN S.A. z dnia 01.02.2015 roku. 
 
10. W Promocji mogą brać udział Klienci, którzy w okresie trwania Promocji 
podpiszą umowę w Programie Biznestank oraz Klienci, którzy w okresie trwania 
Promocji dokonają zakupu paliwa na stacjach Polskiego Koncernu Naftowego 
ORLEN S.A., biorących udział w Programie Biznestank a nie dokonali w ramach 
umowy transakcji w 2018r. na SP PKN ORLEN SA. 
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Zasady promocji: 
 
1. Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania 
Klientowi rabatu, o którym mowa w ust. 2 Postanowień Ogólnych, powinna zostać 
zawarta w okresie Promocji tj. od dnia 7 maja 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.  
 
2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego 
lub rzeczowego w zamian za otrzymany rabat. 
 
3. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie 
z zasadami określonymi w Regulaminie Programu BIZNESTANK 1 PKN ORLEN S.A. 
z dnia 01.02.2015 roku. 
 
4. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym 
Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga 
przestrzegania warunków w nim opisanych. 
 
Dane osobowe: 
 
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 podanych w związku z realizacją Promocji. Kontaktowe numery 
telefonów do PKN ORLEN S.A. (24) 256 00 00, (24) 365 00 00. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Polski Koncern Naftowy 
ORLEN S.A., co oznacza w szczególności: 

a) realizację Promocji, w tym obsługę reklamacji, 
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, 

3. Podstawą prawną przetwarzania przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 
Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest: 

a) wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną;  
b) prawnie usprawiedliwiony interes Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN 

S.A. - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia 
wzajemnych roszczeń; 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Promocji, 
a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z Promocji.  

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od PKN ORLEN S.A. dostępu do 
podanych 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. 

6. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy 
następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 
Reklamacje: 
 

mailto:daneosobowe@orlen.pl
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1.   Reklamacje, co do przebiegu Promocji i przebiegu płatności za towary oferowane 
na stacjach paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., biorących udział w 
Programie Biznestank, powinny być zgłaszane zgodnie z Regulamin Programu 
BIZNESTANK 1 PKN ORLEN S.A. z dnia 01.02.2015 r. 
 
2.   Powyższe postanowienia i procedura reklamacyjna przyjęta przez Organizatora 
nie naruszają w żaden sposób uprawnień przyznanych Klientowi na mocy 
powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na 
drodze postępowania sądowego. 
 
  
Postanowienia końcowe: 
 
1.  Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
www.biznestank.orlen.pl 
 
2.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 
wystąpienia    przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog 
zamknięty): 
 
a.     zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż towarów przez Organizatora 
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie 
usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Organizatorem; 
 
b.       konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, 
postanowień lub wytycznych wynikających z: 
 
-       decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji 
publicznej lub 
 
-     orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności 
Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o 
świadczenie usług lub umowie sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a 
Organizatorem; 
 
d.   połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych 
identyfikacyjnych Organizatora określonych w Regulaminie. 
 
3.     Organizator poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
 
4.   W przypadku Klientów, którzy zaakceptowali Regulamin, mają oni prawo do            
wypowiedzenia zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o 
zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych 
przez Klientów i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu. 
 
5.     W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Organizator udostępni tekst 
jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie www.biznestank.orlen.pl 
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6.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 


