OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU CHĘCI PRZYSTĄPIENIA DO PROMOCJI
„STALE NISKA CENA - IV edycja” I ZAWARCIA UMOWY DOT. PROMOCJI

Działając w imieniu własnym/Odbiorcy:
1. Nazwa*
2. NIP*

, REGON*

, KRS*

3. Adres e-mail1
4. Telefon1
5. Dane osobowe składającego Oświadczenie:
Imię i nazwisko

, nr PESEL

* dane obowiązkowe, w zależności od prowadzonej działalności gospodarczej

niniejszym oświadczam, że w związku z zamiarem przystąpienia do Promocji „Stale Niska Cena - IV edycja” oraz w związku
ze świadczeniem usługi kompleksowej sprzedaży i dostawy paliwa gazowego przez PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000488778, o numerze NIP: 5272706082 i numerze REGON: 147003421, o kapitale zakładowym w wysokości 625 307 815 złotych, zwana
dalej „Sprzedawcą”:
-w
 yrażam wolę przystąpienia do Promocji „Stale Niska Cena - IV edycja” i zawarcia umowy dot. promocji (zwanej dalej Umową) na warunkach
i terminie określonym w Regulaminie;
- wyrażam zgodę na stosowanie Ceny specjalnej zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 2.4 Regulaminu;
- zapoznałem się z i akceptuję wszystkie warunki określone w Regulaminie promocji (oferty specjalnej) „Stale Niska Cena - IV edycja” oraz Cenę
specjalną określoną w Załączniku nr 1, zgodnie z poniższym wyborem i wyrażam chęć skorzystania z tak określonej oferty specjalnej;
- oświadczam, iż jestem uprawniony do reprezentowania Odbiorcy w zakresie przystąpienia do Promocji „Stale Niska Cena - IV edycja” pod
rygorem poniesienia odpowiedzialności na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego lub karnego;

l.p

Numer identyfikacyjny punktu wyjścia / numer punktu

Grupa taryfowa

poboru paliwa gazowego / numer umowy kompleksowej

Status akcyzowy*

1
2
3
4
5
6
7
*paliwo gazowe bez akcyzy, z zerową stawką akcyzy lub uwzględniające zwolnienia z akcyzy, przeznaczone do napędu silników spalinowych albo przeznaczone do
celów opałowych

data i czytelny podpis Odbiorcy (imię i nazwisko)2
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Dobrowolne zgody dotyczące wyłącznie osób fizycznych, w tym osób prowadzących działalność gospodarczą.
Każda z poniższych zgód może zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
(1) Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych od PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD), dotyczących własnych
towarów i usług, a w razie wyrażenia oddzielnej zgody nr 3, także dotyczących wskazanych tam podmiotów, z wykorzystaniem danych
kontaktowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy:
za pośrednictwem poczty elektronicznej;
za pośrednictwem SMS/MMS;
za pośrednictwem połączenia telefonicznego.
(2)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. moich danych osobowych w celu kierowania do mnie, na
dane adresowe podane przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy, treści marketingowych dotyczących własnych towarów
i usług po rozwiązaniu umowy.

(3)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy, przez PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD) w celu kierowania do mnie treści marketingowych dotyczących towarów i usług podmiotów
z Grupy Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD, których aktualizowana na bieżąco lista znajduje się w sekcji
Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.

(4)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w związku z realizacją zawartej umowy przez PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu prowadzenia badań jakości obsługi po zakończeniu umowy.

Dobrowolna zgoda dotycząca wyłącznie Odbiorców niebędących konsumentami, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

(5) Działając w imieniu podmiotu, który reprezentuję, wyrażam zgodę na otrzymywanie przez ten podmiot treści marketingowych od PGNiG
Obrót Detaliczny sp. z o.o. (PGNiG OD), z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych w związku z realizacją zawartej umowy:
za pośrednictwem poczty elektronicznej;
za pośrednictwem SMS/MMS;
za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

data i czytelny podpis Odbiorcy (imię i nazwisko)2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1)
2)
3)

4)
5)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGNiG Obrót Detaliczny
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (PGNiG OD) z siedzibą w Warszawie
przy ul. Jana Kazimierza 3, 01-248.
PGNiG OD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można
skontaktować się poprzez e-mail daneosobowe.od@pgnig.pl w każdej sprawie
dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679
(Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podanie danych
jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGNiG OD
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa
energetycznego oraz przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości –
podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia 2016/679;
c) dla celów prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną
przetwarzania w okresie umowy jest prawnie uzasadniony interes PGNiG
OD (art. 6 ust.1 lit f Rozporządzenia 2016/679), uzasadnionym interesem
PGNiG OD jest pozyskiwanie informacji o poziomie satysfakcji klientów
ze świadczonych usług. Po zakończeniu umowy, podstawą prawną
przetwarzania danych dla ww. celu jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679);
d) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania
jest prawnie uzasadniony interes PGNiG OD (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia
2016/679), uzasadnionym interesem PGNiG OD jest prowadzenie analizy
wyników prowadzonej działalności gospodarczej;
e) w celu kierowania do Pani/Pana przez PGNiG OD treści marketingowych;
podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PGNiG
OD (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679), prawnie uzasadniony interes
PGNiG OD polega na kierowaniu do Pani/Pana treści marketingowych
drogą pocztową w trakcie wykonywania umowy, a także drogą telefoniczną,
e-mailową lub SMS/MMS-ową w zależności od tego, na którą drogę
komunikacji wyraził(a) Pani/Pan zgodę. W zakresie przetwarzania danych
w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych na dane adresowe
po rozwiązaniu umowy oraz w zakresie dotyczącym podmiotów z Grupy
Kapitałowej PGNiG oraz partnerów biznesowych PGNiG OD podstawą
prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
f)
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu PGNiG OD polegającego
na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes PGNiG (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru REGON i PKD zostały pozyskane
z publicznie dostępnych rejestrów.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
a) właściwym operatorom systemu przesyłowego (OSP) lub operatorom
systemu dystrybucyjnego (OSD),

b)
c)

dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
podmiotom świadczącym na rzecz PGNiG OD usługi niezbędne
do wykonania zawieranej z Panem/Panią umowy, takie jak obsługa Contact
Center, rozpatrzenie reklamacji, usługi księgowe, fakturowanie i rozliczanie
umów, badanie jakości obsługi, dochodzenie należności, usługi prawne,
analityczne i marketingowe,
d) operatorom pocztowym i kurierom,
e) bankom w zakresie realizacji płatności.
f)
organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie
przepisów prawa.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy,
a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody,
lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych
osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez PGNiG OD. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie
i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
W zakresie w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana
treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub
wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.
7) Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed
jej wycofaniem. Dla celów dowodowych PGNiG OD prosi o wycofywanie zgód
drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
9) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia 2016/679.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania
danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych.
Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów określonych
w pkt 3 c) i d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych, PGNiG
OD prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
11) Podanie danych osobowych jest wymagane przez PGNiG OD w celu zawarcia
i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako
fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez PGNiG OD jest brak możliwości
zawarcia i wykonania umowy.
12) Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez PGNiG OD
dostępnych jest w sekcji Polityka prywatności na stronie internetowej pgnig.pl.

2/3

Pojęcia używane w niniejszym Oświadczeniu należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w Regulaminie Promocji „Stale Niska
Cena - IV edycja” dostępnym na stronie internetowej pod adresem www.pgnig.pl, a w zakresie nieokreślonym w tym Regulaminie – zgodnie
z definicjami określonymi w Umowie kompleksowej zawartej pomiędzy Odbiorcą i Sprzedawcą, w OWU, jak również w obowiązującej Taryfie
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Zestawienie Cen specjalnych,
2. Regulamin promocji (oferty specjalnej).

1

Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego pola stanowi
zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z Panią/Panem
w związku z wykonaniem umowy. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

2

Postanowienia te nie mają zastosowania w przypadku składania przez Odbiorcę Oświadczenia poprzez formularz internetowy.
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