
Polityka „Cookies” 

Strona pay.go.lotos.pl korzysta z plików cookies, które zostają zainstalowane w przeglądarce na 
urządzeniu końcowym Użytkownika w momencie zamknięcia przez niego wyświetlanych powiadomień, 
które są prezentowane na stronie. Dzięki stosowaniu plików cookies Użytkownik może bez przeszkód 
korzystać ze strony, a zamknięcie powiadomienia zostaje zapamiętane i nie zostanie ono ponownie 
wyświetlone w trakcie trwania sesji Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie zamknie powiadomienia, plik 
cookie nie zostanie zapisany. Użytkownik może ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała lub 
ostrzegała o tych plikach cookies, ale wówczas wyżej wskazana funkcjonalność może działać 
nieprawidłowo, co może powodować ciągłe wyświetlanie powiadomienia. 

Pliki cookies stosowane na stronie pay.go.lotos.pl: 

Nazwa pliku cookie Czas ważności Opis 

__annotation_status Maksymalnie 
przez czas sesji 

Plik cookie służący do przechowywania 

informacji o zaprezentowanych 

powiadomieniach. Ma na celu wyeliminowanie  

wielokrotnego wyświetlania tego samego 

powiadomienia.  

Plik niezbędny do zapamiętania żądania 

zamknięcia powiadomienia, a tym samym 

niewyświetlania okna z powiadomieniem na 

czas sesji. 

 

Wykaz plików cookies przedstawiony powyżej będzie aktualizowany na bieżąco w związku ze zmianami 

funkcjonalnymi i technologicznymi strony pay.go.lotos.pl. 

Przetwarzanie danych osobowych w ramach plików cookies 

Informujemy, że w ramach stosowania plików cookies na stronie pay.go.lotos.pl dochodzi do 
przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych jest MOL Polska Sp. z .o.o., adres siedziby: 
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. 

W MOL Polska został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się 

skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych 

poprzez e-mail: iod@lotospaliwa.pl. Więcej informacji na temat wyznaczenia IOD w MOL 

Polska: 
https://molpolska.pl/images/mol_pl/pdf/Strona_molpolska.pl_Informacja_o_IOD_i_zasadach_ODO.pdf 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 
 
Dane osobowe Użytkowników strony pay.go.lotos.pl będą przetwarzane w ramach pasywnego 
gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookies w celach niezbędnych do odpowiedniego 
wyświetlenia/wyłączenia wybranych treści znajdujących się na stronie. Podstawą prawną przetwarzania 
danych, określoną w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), jest w tym 

mailto:iod@lotospaliwa.pl
https://molpolska.pl/images/mol_pl/pdf/Strona_molpolska.pl_Informacja_o_IOD_i_zasadach_ODO.pdf


wypadku realizacja umowy związanej z realizacją usługi na żądanie Użytkownika – w tym przypadku 
dostarczenia odpowiednich funkcjonalności strony, z których Użytkownik może skorzystać w celu 
dostosowania wyświetlanych mu treści (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
 

Okres przechowywania danych osobowych 

Informacje z plików cookies są wyłącznie zapisywane w przeglądarce na urządzeniu końcowym 
Użytkownika. MOL Polska nie przechowuje kopii informacji przetwarzanych w ramach plików cookies. 

Czas ważności plików cookies został wskazany w tabeli powyżej – jest to czas, przez który pliki cookies 
pozostają w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik może samodzielnie skrócić w/w czas, usuwając pliki 
cookies ze swojej przeglądarki w jej ustawieniach. Ustawienia takie mogą się różnić w zależności od 
rodzaju używanej przeglądarki np. w przypadku przeglądarki Google Chrome, szczegółowe informacje 
jak wyczyścić pliki cookies znajdują się na stronie:  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop 

Z kolei w przypadku przeglądarki Firefox, szczegółowe instrukcje znajdują się pod adresem: 

https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna 

Zasady gromadzenia danych osobowych 

Informacje przechowywane w plikach cookies są automatycznie zbierane bezpośrednio od 
Użytkowników. Wskazane wyżej pliki cookies nie wymagają odebrania zgody Użytkownika. Są one 
instalowane w celu zapamiętania wykonanej czynności zamknięcia powiadomienia przez Użytkownika 
przez czas sesji.   

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Zwracamy uwagę, że w związku z tym, że MOL Polska nie przechowuje kopii informacji 
gromadzonych w plikach cookies instalowanych na stronie pay.go.lotos.pl, a informacje te 
pozostają wyłącznie w przeglądarce na urządzeniu końcowym Użytkownika, realizacja 
przysługujących praw, o których mowa poniżej sprowadza się do samodzielnej realizacji tych 
praw poprzez dostęp do ustawień przeglądarki przez Użytkownika. 

Każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 

a) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania informacji na temat ich 
przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO), a w przypadku gdyby były one nieprawidłowe prawo do żądania 
ich sprostowania (zgodnie z art. 16 RODO); 

b) prawo żądania usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”); 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 
RODO – Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres 
weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jej sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Użytkownika przetwarzanie jego danych jest 
niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane 
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są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres ich przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub 
obrony przed roszczeniami; 

e) prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO; 

Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych przez 
MOL Polska do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Kontakt: 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszą polityką, w tym przetwarzaniem danych osobowych, 
każda osoba może się z nami skontaktować na wskazane poniżej dane: 

Adres do korespondencji : MOL Polska Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 
e-mail: odo@lotospaliwa.pl 
nr telefonu: 801 345 678 lub (58) 326 43 00  
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