
WNIOSEK O KONTAKT W CELU PRZEDSTAWIENIA OFERTY FLOTEX POLSKA II sp. z o.o. sp. k. 
(„Wniosek”) 

………………….., dnia ………………….. 
(miejscowość) 

 
 
Wnioskowany produkt:    karta paliwowa 
 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:   …………………………………………………………….. 
Nazwa firmy:     …………………………………………………………….. 
Adres korespondencyjny:    …………………………………………………………….. 
NIP firmy:     …………………………………………………………….. 
Numer telefonu:     …………………………………………………………….. 
e-mail:      …………………………………………………………….. 
nr umowy leasingowej    …………………………………………………………….. 
nr rejestracyjny pojazdu z umowy leasingowej:  …………………………………………………………….. 
Informacje dodatkowe    …………………………………………………………….. 

(np. sugerowany termin i/lub godziny kontaktu) 

 
 
Powyższe dane są niezbędne. Flotex Polska II sp. z o.o. sp. k. posiadającej w swojej ofercie 
wyłącznie karty paliwowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 
 
W celu realizacji Wniosku, dane w nim zawarte zostaną przekazane do pracownika lub współpracownika 
spółki Flotex Polska II sp. z o.o. sp. k. (FLOTEX) posiadającej w swojej ofercie Wnioskowany produkt. 
Zawarte we wniosku dane będą przetwarzane przez FLOTEX wyłączeniu zgodnie z poniższą informacją 
FLOTEX w związku z wyrażonym przez Klienta zainteresowaniem dotyczącym Wnioskowanego produktu. 
 
Potwierdzam otrzymanie „Informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w FLOTEX”. 
 
FLOTEX POLSKA II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Przemysłowa 5 informuje, że jest 
administratorem danych osobowych podanych przez Klienta.  
Numer kontaktowy do FLOTEX: 17 2822 020. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych służy następujący adres email: ido@flotex.pl . 
Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu wykonania kontaktu marketingowego, przekazania kart paliwowych, zawarcia umowy. 
Administrator danych osobowych – FLOTEX POLSKA - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
oraz na podstawie udzielonej zgody. 
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez: 

a) okres rozmów handlowych do momentu podpisania Umowy dot. kart paliwowych oraz przez okres obowiązywania tej Umowy,  
b) do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,  
c) do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy. 

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania kontaktu marketingowego i realizacji Umowy. 
Klientowi przysługuje 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. 

 
 

 
…………………………………………………… 

Podpis osoby wyrażającej zgodę na kontakt 
…………………………………………………… 

Podpis pracownika 
 


