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STRONA INTERNETOWA  

 

LOMAX PALIWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

 

Moje dane i zgody 

Wyrażenie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które zawarłeś w 

formularzu zamówienia jest dla nas niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy dostawy. 

 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wysyłając do 

nas wiadomość e-mail na adres: zgoda@lomax.com.pl. 

 

Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych 

osobowych na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Korzystając naszej strony internetowej i narzędzia umożliwiającego dokonanie zamówienia 

dostawy oferowanych przez nas produktów, powierzasz nam swoje dane osobowe wpisując 

je bezpośrednio w formularzu zamówienia. 

  

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu 

oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne 

zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu. 

JAKIE DANE PRZETWARZAMY? 

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z formularza 

zamówienia udostępnionego na stronie internetowej www.lomax.com.pl/pl/zamowienia. Są to 

przede wszystkim dane niezbędne do realizacji dostawy przy zachowaniu możliwie 

najwyższych standardów jakości przy możliwie najkrótszym czasie realizacji dostawy. Dane, 

które Nam podajesz w ramach formularza zamówienia lub okien dostępnych na naszej 

stronie internetowej, jak również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po 

naszej stronie internetowej czyli m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies,  

stanowią dane zwykłe, nie profilujemy danych, a wszystkie informacje, które nam podajesz 

mają wyłącznie na celu prawidłową realizację dostawy. 

http://www.lomax.com.pl/


 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 

Administratorem Twoich danych jest Lomax Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

JAKIE SĄ CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I 

PRZEZ JAKI OKRES BĘDĄ PRZETWARZANE? 

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych w poszczególnych celach są następujące: 

 
Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania: 

1 wykonanie umowy na linii Lomax 

Paliwa sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie - zamawiający, w tym 

świadczenie dostawy, 

analizowanie i udoskonalanie 

procesu realizacji dostawy 

art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

- niezbędność do 

wykonania umowy, 

której stroną jest 

Użytkownik 

Do czasu wygaśnięcia danej 

umowy pomiędzy Tobą, a 

Lomax Paliwa Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą 

w Warszawie, z tym 

zastrzeżeniem, że czasami, 

dane te mogą być przetwarzane 

również po wygaśnięciu tej 

umowy, jednak wyłącznie jeżeli 

jest to dozwolone lub 

wymagane w świetle 

obowiązującego prawa np. 

przetwarzanie w celach 

statystycznych, 

rozliczeniowych, związanych z 

koniecznością wypełnienia 

obowiązków wynikających z 

ustawy o rachunkowości lub w 

celu dochodzenia roszczeń 

2 pomiary statystyczne 

(dalej „statystyka”) 

marketing (w tym analizowanie  

danych w celach 

marketingowych) produktów i 

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

- uzasadniony interes 

administratora. 

do czasu zgłoszenia 

skutecznego sprzeciwu 



 
Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania: 

usług administratora (dalej 

również „marketing własny”). 

    

 

CZY ISTNIEJE WYMÓG PODANIA DANYCH? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako 

niezbędne do zamówienia na Twoją rzecz uniemożliwi nam ich świadczenie. 

 

DO JAKICH ODBIORCÓW PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy 

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być 

również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie 

obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na 

odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego). 

Twoje dane nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych 

osobowych: 

➢ prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

➢ prawo żądania sprostowania danych 

➢ prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

➢ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych, 

➢ prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

➢ Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo 

skorzystać z poniższych praw: 



- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. 

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

- jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach  świadczonej 

usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać 

z poniższych praw: prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 

administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie 

używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te 

dane innemu administratorowi danych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem. 

INFORMACJA O „COOKIES” 

COOKIES I INNE PODOBNE TECHNOLOGIE 

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych 

podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, 

smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Lomax Paliwa sp. z o.oo. z 

siedzibą w Warszawie. 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym serwisów i aplikacji WPM. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą 

twojej identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana twoja tożsamość. 

Nasza strona internetowa może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to 

umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików 

cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony 

internetowe. 

DLACZEGO Z TEGO KORZYSTAMY? 

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach: 

• świadczenia usług; 

• dostosowywania zawartości serwisów do twoich preferencji oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności 

rozpoznać twoje urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową 

dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 



• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony 

internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości; 

 

RODZAJE PLIKÓW COOKIES, KTÓRE WYKORZYSTUJEMY 

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze 

rodzaje tych plików: 

• sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w twoim urządzeniu końcowym do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej); 

• stałe - przechowywane w twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich 

następujące rodzaje: 

• umożliwiające korzystanie z internetowego formularza zamówienia, np. 

uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania; 

• pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania 

• wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych; 

• funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i 

personalizację interfejsu z którego korzystasz, np. w zakresie wybranego języka lub 

regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 

• statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących strony internetowej. 

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych 

podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie 

internetowej. 

 

 

ZMIANY 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie 

modyfikacje do powyższego zapisu. 


