Regulamin Promocji pod nazwą „Excellium 30 groszy na litrze taniej”
(zwany dalej „Regulaminem”)
§ 1 Postanowienia wstępne
1. Organizatorem promocji pod nazwą „Excellium 30 groszy na litrze taniej” (dalej „Promocja”) jest
TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-175), al. Jana Pawła II nr 80,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem: KRS 0000019835, NIP: 522-01-00-798, kapitał zakładowy 56 865 000 PLN wpłacony w
całości, nr BDO 0000 75012 (dalej „Organizator”).
2. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na stacjach paliw sieci
franczyzowej TotalEnergies, których lista stanowi załącznik nr 1 (dalej „Stacje Paliw”). Udział w
Promocji jest dobrowolny i bezpłatny.
3. Promocja trwa w dniach 2,3,4 września 2022 roku, 9,10,11 września 2022 roku, 16,17,18 września
2022 roku, 23,24,25 września 2022 roku oraz 30 września 2022 roku lub do wyczerpania zapasów
Produktu Promocyjnego.
4. Uczestnikiem Promocji (dalej „Uczestnik”) na warunkach określonych w Regulaminie może być
każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która w dniach
trwania Promocji dokona zakupu paliw Excellium, płacąc dowolną kartą płatniczą lub gotówką, na
Stacji Paliw.
§ 2 Szczegóły promocji
5. Uczestnik, który dokonał zakupu dowolnego paliwa Excellium na Stacji Paliw jest uprawniony do
zapłaty za to paliwo obniżonej ceny:
a) w przypadku zakupienia paliwa Excellium Diesel Uczestnik płaci za to paliwo cenę obowiązującą
na Stacji Paliw z rabatem 30gr/l (słownie: trzydzieści groszy na litrze)
b) w przypadku zakupienia paliwa Excellium 98 Uczestnik płaci za to paliwo cenę obowiązującą na
Stacji Paliw z rabatem 30gr/l (słownie: trzydzieści groszy na litrze)
6. Skorzystanie przez Uczestnika z Promocji nie wymaga jakiegokolwiek oświadczenia, obniżona cena
zostanie naliczona przez Stację Paliw automatycznie przy kasie.
7. Promocja może być łączona z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora na Stacji Paliw.
§ 2 Sposób zgłaszania i rozpatrywania reklamacji
8. Reklamacje związane z przebiegiem Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników na piśmie i
wysłane na adres: TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 80, 00-175
Warszawa, z dopiskiem: „Excellium 30 groszy na litrze taniej”. Reklamacja powinna zawierać dane
pozwalające na zidentyfikowanie Uczestnika i udzielenie mu odpowiedzi na reklamację np.: imię i
nazwisko Uczestnika Promocji, adres zamieszkania lub pobytu, adres poczty elektronicznej lub
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numer telefonu, miejsce i datę zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z
jej uzasadnieniem, treść żądania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Promocji zostanie
poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie w terminie 14 dni od dnia jej
złożenia.
§ 3 Dane osobowe
9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(dalej: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się Uczestników, iż:
1) dane osobowe Uczestników Promocji, podane w związku z reklamacją, są przetwarzane
przez Organizatora w celach związanych z rozpatrywaniem reklamacji oraz obrony przed
roszczeniami wynikłych z niniejszej Promocji. Administratorem danych osobowych jest
Organizator – TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-175),
al. Jana Pawła II nr 80,
2) w sprawach przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się poprzez e-mail:
ms.pl-dane_osobowe@totalenergies.com,
3) podstawą prawną przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w
celu wskazanym w pkt 1 powyżej jest prawnie uzasadniony interes Organizatora (zgodnie
z art. 6. ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych),
4) dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa
nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji
międzynarodowej,
5) dane osobowe Uczestnika będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń
wynikających z przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.
6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące
prawa:
i. prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
ii. prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
iii. prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
iv. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych),
v. prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
vi. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych),
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vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Organizatora
przysługuje Uczestnikowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) podanie przez Uczestnika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani
umownym, brak podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji
złożonej przez Uczestnika.
§ 4 Postanowienia końcowe
10.Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Organizatora www.totalenergies.pl, w
biurze Organizatora pod adresem: TotalEnergies Marketing Polska sp. z o.o., al. Jana Pawła II nr 80,
00-175 Warszawa oraz na każdej Stacji Paliw.
11. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Promocji mają charakter informacyjny. Szczegółowe

zasady udziału w Promocji określa Regulamin.

ZAŁĄCZNIK nr 1
Lista Stacji Paliw na których obowiązuje Promocja:
Stacja
Stacja Słubice
Stacja Bukowiec
Stacja Swarzędz
Stacja Jędrzejów
Stacja Kościan
Stacja Mierczyce
Stacja Limanowa
Stacja Jawor
Stacja Chmielnik
Stacja Graniczna
Stacja Nisko
Stacja Kompina
Stacja Końska Wieś

ulica
ul. Transportowa 12
ul. Sątopska 10 Bukowiec
Rabowicka 12
ul. Partyzantów 73
Kiełczewo ul. Poznańska 99,
Mierczyce 2
ul. Zygmunta Augusta 12
Szpitalna 7
Chmielnik
ul. Graniczna 2 C
ul. Sandomierska 265c
Kompina 115
Końska Wieś 6
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kod

miasto

69-100
64-300
62-020
28-300
64-000
59-430
34-600
59-400
26-020
22-400
37-400
99-416
62-872

Słubice
Nowy Tomyśl
Swarzędz
Jędrzejów
Kościan
Wądroże Wielkie
Limanowa
Jawor
Śladków Mały
Zamość
Nisko
Nieborów
Grodziesze Małe

