Klauzula informacyjna dla klientów PKN Orlen - osób fizycznych, korzystających z usługi eParagon
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w
Płocku, 09-411 Płock, ul. Chemików 7 (dalej: PKN ORLEN S.A.). Kontaktowe numery telefonów do
PKN ORLEN S.A. : (24) 256 00 00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
następujący adres email: daneosobowe@orlen.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w
pkt I, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
3. RODZAJE DANYCH I CELE PRZETWARZANIA
W związku z usługą e-Paragon przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe związane z dokonywaniem
zakupów, tj.:
− informacje o miejscu, w którym dokonano zakupów – lokalizacja,
− data i czas wystawienia paragonu (informacje o dacie i godzinie dokonania zakupów),
− informacje o zakupionych towarach lub usługach (informacje o ilości lub liczbie
zakupionych towarów lub usług, ich cenie, oraz o kwocie wydanej na poszczególne towary
i usługi oraz o łącznej wydanej kwocie, numer paragonu)
− Identyfikator transakcji i klienta otrzymany od banku Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski
Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu generowania elektronicznych paragonów i
przekazywania ich do PKO BP, tak aby mogła Pani/Pan korzystać z usługi e-Paragon.
4. PODSTAWY PRZETWARZANIA
Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu
wskazanym w ust. 3 powyżej jest prawnie uzasadniony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6.
ust. 1 lit. f RODO) - uczestnictwo w innowacyjnym projekcie polegającym na generowaniu
elektronicznych paragonów, co stanowi wartość dodaną dla Pani/Pana oraz dodatkowe potwierdzenie
transakcji między Panią/Panem a PKN ORLEN S.A.
5. ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do podmiotu dostarczającego usługe e-Paragon, czyli
do banku PKO BP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom), w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne,
sprzedaży towarów i usług, rozliczania należności.
6. DANE OTRZYMYWANE OD PODMIOTÓW TRZECICH
W ramach usługi e-Paragon PKN ORLEN S.A. otrzymuje od PKO BP wygenerowany przez PKO BP
dla Pani/Pana indywidualny identyfikator transakcji i klienta
7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń, nie krócej
niż przez okres zastrzeżony przepisami prawa.
8. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH
Przysługują Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo dostępu do treści swoich danych,
- prawo do żądania sprostowania danych osobowych.
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
W celu realizacji powyższy praw prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych
(dane kontaktowe w pkt 1 i 2 powyżej).
Prawo do wniesienia sprzeciwu
Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec udostępniania Pani/Pana danych przez PKN ORLEN
S.A. do banku PKO BP. Wniesienie sprzeciwu oznacza rezygnację z usługi e-Paragon świadczonej
przez bank PKO BP.
Informujemy, że rola PKN ORLEN S.A. w usłudze e-Paragon polega wyłącznie na generowaniu eParagonu i jego przekazywaniu do PKO BP.
Aby wnieść sprzeciw wobec udostępniania danych przez PKN ORLEN S.A. do banku PKO BP, należy
zrezygnować z usługi e-Paragon. Z usługi e-Paragon można zrezygnować poprzez zaznaczenie
odpowiedniej opcji w systemie bankowości elektronicznej PKO BP. Szczegóły dotyczące rezygnacji z
usługi e-Paragon znajdują się w Regulaminie pilotaż usługi „e-Paragon dla klientów indywidualnych
PKO Banku Polskiego SA” https://www.pkobp.pl/e-paragon-regulamin
W tej sprawie można także zadzwonić do Infolinię PKO Banku Polskiego.
9. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

