
REGULAMIN PROMOCJI 

„20 milionów dodatkowych punktów Navigator za tankowanie, zakupy i myjnię” 

z dnia 08.10.2021 r. 

 

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki 

uczestnictwa w promocji „20 milionów dodatkowych punktów Navigator za tankowanie, 

zakupy i myjnię”, zwanej dalej „Promocją”. 

2. Organizatorem Promocji jest LOTOS Paliwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, zarejestrowana w Krajowym 

Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk − Północ w Gdańsku, VII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, 

REGON: 190966301, NIP: 5831023182, o wysokości kapitału zakładowego: 114 706 000,00 zł, 

zwana dalej „Organizatorem”. 

3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie od dnia 12 

października do dnia 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania 20 milionów punktów 

Navigator przeznaczonych do wykorzystania w Promocji, na stacjach paliw LOTOS biorących 

udział w Promocji oraz uczestniczących w programie premiowym Navigator, zwanymi dalej 

„Punktami Promocyjnymi”, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia Promocji w każdym 

momencie. 

4. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, Punktach Promocyjnych oraz na 

stronie internetowej www.lotosnavigator.pl 

§2. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 

 

1. Uczestnictwo w Promocji ma charakter dobrowolny. 

2. W Promocji mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili 

przystąpienia do udziału w Promocji ukończyły 18 lat, posiadają aktywne konto w programie 

premiowym Navigator oraz spełniły warunki określone w §4 ust. 1 Regulaminu, zwane dalej: 

„Uczestnikami”.  

3. Dokonując zakupów, Uczestnik musi okazać opatrzoną indywidualnym numerem Kartę 

Navigator mającą formę karty magnetycznej lub postać elektroniczną. Tylko w ten sposób 

możliwe jest otrzymanie punktów według regulaminu programu premiowego Navigator.  



 

 

 

§ 3. 

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PROMOCJI 

 

1. W ramach Promocji Uczestnicy, po spełnieniu warunków, określonych w §4 ust. 1 

każdorazowo otrzymują dodatkowe punkty Navigator w określonej ilości, zwane dalej 

„Dodatkowymi punktami”. 

2. Szczegółową listę produktów objętych Promocją, ujętych w kategoriach  stanowi Załącznik nr 

2 do Regulaminu.  

3. Promocja organizowana jest w terminie od dnia 12 października 2021 r., od godziny 00:00:01 

do dnia 30 listopada 2021 r., do godziny 23:59:59 lub do wyczerpania 20 milinów punktów 

Navigator przeznaczonych do wykorzystania w Promocji. 

4. Po zakończeniu Promocji lub po wyczerpaniu 20 milionów punktów Navigator 

przeznaczonych do wykorzystania w Promocji Uczestnikom spełniającym warunki Promocji 

nie będzie przysługiwało roszczenie o Dodatkowe punkty.  

 

§4. 

ZASADY I PRZEBIEG PROMOCJI 

 

1. Aby otrzymać minimum 25 Dodatkowych punktów należy spełnić co najmniej jeden warunek 

promocji, tj. dokonać zakupu: 

 

a. min. 25 l paliwa z kategorii Paliwo Dynamic  

b. min. 25 l dowolnego paliwa i dodatkowo  

i. dowolny produkt z kategorii gorący napój z kawiarki lub 

ii. dowolny produkt z kategorii hot dog lub   

iii. dwa dowolne produkty z kategorii napoje Dynamic lub  

iv. dwa dowolne produkty z kategorii cukierki Dynamic  

c. dowolne dwa produkty z  kategorii : 

i. gorący napój z kawiarki 

ii. hot dog 

iii. kanapki 



Zakupienie każdego kolejnego produktu z wymienionych powyżej kategorii skutkuje 

przyznaniem kolejnych 25 Dodatkowych punktów. 

d. dowolne dwa produkty z kategorii: 

i. napoje Dynamic 

ii. cukierki Dynamic 

Zakupienie każdego kolejnego produktu z wymienionych kategorii skutkuje 

przyznaniem kolejnych 25 Dodatkowych punktów. 

e. dowolnego produktu z kategorii myjnia 

f. dowolny produkt z kategorii płyn do spryskiwaczy Dynamic 

 

2. Promocją objęte są transakcje dokonywane gotówką, kartami płatniczymi oraz kartami 

flotowymi akceptowanymi na stacjach paliw LOTOS. 

3. Z Promocji wyłączone są transakcje dokonywane formami płatności z odroczonym terminem 

płatności (przelew, „na WZ”).  

4. Uczestnik Promocji w trakcie jej trwania może wziąć w niej udział wielokrotnie, pod 

warunkiem spełniania każdorazowo warunków określonych w niniejszym paragrafie. 

5. Dodatkowe Punkty nie podlegają zamianie na jakiekolwiek inne świadczenie, w szczególności 

świadczenie pieniężne. 

6. Promocja łączy się z innymi aktualnymi promocjami dostępnymi na stacjach paliw LOTOS.  

 

§5 
REKLAMACJE 

 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące zasad prowadzenia promocji i  oferowanych Nagród, 

Uczestnik powinien zgłaszać bezpośrednio do Organizatora za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem: biuro@lotospaliwa.pl lub telefonicznie pod numerem: 

801345678, 583264300 z telefonów komórkowych  lub do Organizatora za pośrednictwem 

pracowników Punktów Promocyjnych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia 

będącego podstawą reklamacji. 

2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko, numer telefonu lub adres 

korespondencyjny zgłaszającego reklamację, a także opis tego czego dotyczy reklamacja. 

3. Złożone przez Uczestników Promocji reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od 

dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie 



poinformowany pisemnie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, stosownie do wybranego 

sposobu kontaktu podczas składania reklamacji, niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. 

4. Reklamacje można składać najpóźniej do dnia 14.12.2021 r. 

5. Wszelkie spory dotyczące Promocji będą rozpoznawane przez właściwe sądy powszechne, 

właściwe zgodnie z Kodeksem Postępowania Cywilnego.  

§6 

DANE OSOBOWE 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania reklamacji 

dotyczących zasad prowadzenia Promocji (dalej jako „Dane osobowe”) jest Organizator: 

LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Elbląskiej 135, 80-718 Gdańsk, (dalej 

jako „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

odo@lotospaliwa.pl lub telefonicznie pod nr: 801 345 678 lub 58 326 43 00. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we 

wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Danych osobowych poprzez e-mail: 

iod@lotospaliwa.pl. 

3. Zebrane Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do przyjęcia i 

rozpatrzenia reklamacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (zwanego dalej „RODO”), związany z rozpatrywaniem reklamacji oraz dochodzeniem 

lub odpieraniem ewentualnych roszczeń. 

5. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 

reklamacji oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń. 

6. Na potrzeby realizacji reklamacji Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania na 

zlecenie Administratora w tym m.in. podmiotom: obsługującym infolinię, obsługującym 

systemy informatyczne, realizującym mailingi, prowadzącym doradztwo prawne oraz 

podmiotom, którym zlecono dochodzenie roszczeń; przy czym takie podmioty przetwarzają 

dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. 

7. Uczestnikom przysługuje prawo: dostępu do Danych osobowych, żądania ich sprostowania, 

ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na 

przetwarzanie Danych osobowych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu. 

8. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 

Inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2). 

mailto:iod@lotospaliwa.pl


9. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania Danych 

osobowych nie będzie możliwe rozpatrzenie reklamacji. 

 

§7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian niniejszego Regulaminu, a także 

odwołania Promocji, w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana 

Regulaminu lub odwołanie Promocji nie mogą naruszać praw Uczestników nabytych do dnia 

zmiany Regulaminu lub odwołania Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie ze 

skutkiem natychmiastowym w momencie publikacji. 

2. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące Promocji można składać telefonicznie pod numerem 

telefonu: 801345678, 583264300 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e – 

mail: biuro@lotospaliwa.pl  

3. Wzięcie udziału w Promocji jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień 

Regulaminu. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 października 2021 r. 

5. Następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu:  

 
Załącznik nr 1 – Lista Punktów Promocyjnych 
Załącznik nr 2 – Lista produktów objętych Promocją 
 

 

 

 


