REGULAMIN REJESTRACJI I LOGOWANIA DO PORTALU MIKROFLOTY
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z konta internetowego stanowiącego część serwisu
www.mikroflota.orlen.pl.
2. Klient wyrażający chęć przystąpienia do programu Mikroflota ma prawo do korzystania za
pośrednictwem strony internetowej www.mikroflota.orlen.pl z portalu Mikrofloty posiadającego
funkcjonalności określone w niniejszym Regulaminie.
3. Do rejestracji na stronie wymagane jest podanie aktywnego adresu e-mail i numeru NIP firmy,
która zamierza podpisać umowę o wydanie i używanie kart Mikroflota oraz akceptacja niniejszego
regulaminu oraz Regulaminu Sprzedaży i Używania Kart Mikroflota.
4. Podczas rejestracji użytkownik proszony jest o:
a. podanie aktywnego adresu e-mail,
b. podanie numeru NIP firmy,
c. akceptację niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Regulaminu Sprzedaży i
Używania Kart Mikroflota,
d. Uzupełnienie hasła z obrazka CAPTCHA.
Opcjonalnie użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną oraz
zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz zgodę na promocję i
marketing podmiotów współpracujących z PKN ORLEN w programie Mikroflota.
5. Na dany adres email może być zarejestrowane tylko i wyłącznie jedno konto użytkownika.
6. Email aktywacyjny zawiera link aktywujący konto. Konta nieaktywowane w ciągu 3 dni od
momentu rejestracji są automatycznie usuwane - nie można ich aktywować oraz nie blokują
możliwości złożenia ponownego wniosku na ten sam adres email.
7. Kliknięcie na link dezaktywacyjny umożliwia odrzucenie procesu aktywacji danego wniosku oraz
umożliwia ponowną rejestrację na ten sam adres email dla np. innego nr NIP.
8. Kliknięcie na link aktywacyjny powoduje aktywację konta oraz wysłanie maila z losowym hasłem
dostępu.
9. Email z danymi dostępu zawiera dane niezbędne do zalogowania się na portalu Mikrofloty, tj.
adres e-mail użytkownika(login), wygenerowane hasło, NIP oraz adres strony.
10.Hasło dostępu znane jest wyłącznie użytkownikowi. PKN ORLEN nie ponosi odpowiedzialności za
skutki udostępnienia przez użytkownika hasła dostępu do portalu Mikrofloty osobie trzeciej i/lub
niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do portalu Mikrofloty przed dostępem osoby
trzeciej.
11.Logowanie do portalu Mikrofloty wymaga każdorazowo wprowadzenia loginu, którym jest adres
email oraz hasła dostępu otrzymanego od PKN ORLEN drogą elektroniczną.
12.Zalogowanie do portalu Mikrofloty umożliwia:
a. Wypełnienie wniosku zgłoszeniowego zawierającego niezbędne dane firmy, edycję danych i
b. zapisanie wniosku.
c. Wysłanie wniosku do weryfikacji pk. przyznania limitu kredytowego przez firmę
ubezpieczeniową.
d. Wypełnienie ankiety (opcjonalnie).
e. Wygenerowanie umowy.
13.Wzór umowy jest udostępniony wszystkim potencjalnym klientom Programu Mikroflota. Wszelkie
zmiany treści pobranego wzoru umowy dokonane jednostronnie przez Flotę będą nieważne, a w
ich miejsce wchodzą postanowienia zawarte we wzorze.

14.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 zawarciem i realizacją niniejszej Umowy. Kontaktowe numery telefonów do ORLEN: (24) 256 00
00, (24) 365 00 00, (22) 778 00 00.
15.Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w PKN ORLEN S.A. służy następujący adres email:
daneosobowe@orlen.pl.
16.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a. rejestracja konta na portalu internetowym Mikroflota,
b. złożenie wniosku w celu zawarcia umowy o wydanie i używanie kart Mikroflota,
c. realizacja umowy o wydanie i używanie kart Mikroflota,
d. wystawianie faktur,
e. rozpatrywanie reklamacji,
f. obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
g. marketing bezpośredni;
h. ewentualny kontakt w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, że płatność została
naliczona za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza zapobieganie
oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z użyciem Kart
MIKROFLOTA.
17.Podstawą prawną przetwarzania przez PKN ORLEN S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu
wskazanym w ust. 15 powyżej jest:
a. podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu
obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
c. wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z
płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i
dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie
dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne
wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów
i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o
rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
d. prawnie usprawiedliwiony interes PKN ORLEN S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) ewentualny kontakt w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości, że płatność została
naliczona za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, w tym zwłaszcza
zapobieganie oszustwom, lub brak/błędne opłacenie transakcji dokonanej na stacji paliw z
użyciem Kart MIKROFLOTA, marketing bezpośredni produktów i usług PKN ORLEN S.A.
18.Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez PKN ORLEN S.A. podmiotom z nim
współpracującym (odbiorcom) na podstawie zawartych przez PKN ORLEN umów, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności
podmiotom świadczącym usługi infolinii, ubezpieczenie należności, usługi windykacyjne.
19.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy o wydanie i
używanie kart Mikroflota, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej
umowy lub do czasu wniesienia sprzeciwu (usunięcia wniosku o zawarcie umowy, zamknięcie
konta na portalu Mikroflota).

20.Podanie danych osobowych było i jest dobrowolne, lecz niezbędne do zarejestrowania konta na
portalu Mikroflota oraz zawarcia umowy.
21.Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania
np. w sytuacji, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne),
b. do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d. do przenoszenia danych do innego administratora tj. prawo otrzymania od PKN Orlen
danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane
innemu administratorowi danych lub zażądać, aby PKN Orlen przesłał dane do innego
administratora. Jednakże PKN Orlen zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie
możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych
przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem, przeniesienia danych do innego
administratora,
e. prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy PKN ORLEN S.A. przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu.
22.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
23.Strony ustalają, że zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia na
stronie www.mikroflota.orlen.pl.

