Polityka prywatności

Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową Spółki. Niniejszy dokument de niuje praktyki stosowane przez Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. odnośnie danych osobowych,
sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone.
Jeżeli na stronie internetowej Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. pojawi się konieczność zebrania danych osobowych,
będą Państwo o tym poinformowani na stronie.
Dane osobowe
Co do zasady przeglądanie, korzystanie z zasobów strony internetowej Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. nie wymaga
podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. będzie potrzebowała
Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane
do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, adresy, numery telefonów, adresy e-mail i inne informacje, takie jak nazwa użytkownika, hasło lub informacje o koncie.
Zbieranie danych osobowych
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych
i uzasadnionych celach. Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. będzie traktowała Państwa dane osobowe w sposób zgodny
z tymi celami dla jakich zostały one zgromadzone.
Zbierając dane osobowe, Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu.
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone.
Wykorzystanie danych osobowych
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów do jakich dane są zbierane.
Baza Paliw Sp. z o. o. zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej
zgody do innych celów.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie osoby, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać.
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. może dzielić się Państwa danymi osobowym z osobami trzecimi, którymi są dostawcy
towarów lub usług. Dostawcy towarów i usług są zobowiązani umową do zachowania poufności i zabezpieczenia
Państwa danych osobowych, a także do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie na potrzeby usług, których
dostarczanie zostało im powierzone.
Okres przechowywania
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. nie będzie przechowywała Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.
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Prawo do dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu
Możecie Państwo zwrócić się do Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych
będących w posiadaniu Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. (tj. macie Państwo prawo do uzyskania informacji, czy Państwa dane osobowe są przez Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. przetwarzane, jak również prawo uzyskania informacji
jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane i w jakim celu), a także możecie Państwo mody kować, prostować
lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwa-

rzania Państwa danych osobowych przez Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. W celu ułatwienia Państwu skorzystania z
przysługujących uprawnień przygotowaliśmy i udostępniliśmy Państwu formularze, które umieściliśmy na stronie internetowej w zakładce RODO, a także stworzyliśmy adres e-mail - rodo@apexim-ab.pl.pl dedykowany kwestiom związanym z administrowaniem Państwa danymi osobowymi przez Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. Adres e-mail
rodo@apexim-ab.pl, jest adresem na który możecie Państwo kierować wszelkie zapytania, prośby, sprzeciwy, a także składać wszelkie oświadczenia dotyczące Państwa danych osobowych.
Ponadto informujemy również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Osoby nieletnie
Strona internetowa Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego
(18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody
rodziców.
Bezpieczeństwo danych
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności
Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać,
i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad.
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie
są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.
Międzynarodowy transfer danych osobowych
Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. jest podmiotem, który nie przekazuje danych osobowych do innych państw.
Usługi interaktywne
Strona internetowa Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. zawiera funkcje interaktywne tj. formularze kontaktowe. Aby skorzystać z tych interaktywnych funkcji, konieczna jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza, w którym obowiązkowe jest podanie niektórych danych osobowych, np. imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail,
a także udzielenie zgód na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w celu usprawnienia usług interaktywnych i sprostania Państwa oczekiwaniom.
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Pliki cookies
Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na
twardym dysku Państwa komputera, Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki
korzystają Państwo ze stron internetowych. Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron rmy. Pliki cookies nie umożliwiają identy kację Państwa tożsamości.
Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin
oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach.
Przeglądarki internetowe można ustawić tak, aby informowały o obecności plików cookies i umożliwiały ich akceptację lub odrzucenie. W ustawieniach przeglądarki można również wyłączyć zapisywanie plików cookies. Może to
jednak spowodować niemożliwość korzystania z niektórych funkcji stron internetowych i dokonania niektórych czynności.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z uchwaleniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“rozporządzenie
RODO”) niniejszym informujemy, iż w ramach umów zawieranych przez Spółkę Apexim AB Paliwa Sp. z o. o., przetwarzamy:
a) dane osobowe naszych Klientów i Kontrahentów, z którymi łączą nas umowy,
b) dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych Klientów i Kontrahentów i innych osób, z którymi kontaktujemy się w ramach wykonywania łączących nas umów.
Administratorem danych jest Apexim AB Paliwa Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25,
65-225 Zielona Góra, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000536405, nr NIP: 9731015564, nr REGON: 081166163.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
a) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) rozporządzenia RODO, w celu realizacji obowiązków
wynikających z łączącej nas umowy, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym
dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi,
b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia RODO w związku z motywem (47) rozporządzenia RODO,
tj. z uwagi na prawnie uzasadniony interes Klienta/Kontrahenta rozumiany jako świadczenie usług w ramach umowy
zawartej z Klientem/Kontrahentem.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, tj. np. następującym kategoriom podmiotów:
- kancelaria prawna obsługująca spółkę,
- dostawcy rozwiązań informatycznych,
- podwykonawcy.
Nie przekazujemy Pana/i danych poza teren Polski.
Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.
Posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
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Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji ww. celów.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie
z prawem.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: rodo@apexim-ab.pl.pl

Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego
(SP Sękowice 1)

Niniejszy „Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego” określa zasady jego funkcjonowania oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych.
1. Teren placu postojowego stanowi integralną część stacji paliw Orlen 7663 należącej do Apexim AB Paliwa
sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25 (dalej zwanej Apexim AB ).
2. Plac postojowy zarządzany przez Apexim AB jest parkingiem NIESTRZEŻONYM.
3. Plac postojowy czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Plac postojowy dzieli się na dwie części: strefa postojowa A i strefa postojowa B:
Strefa A oznaczona znakami „Parking TIR” przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów dostawczych, ciężarowych, ciężarowych z naczepą, ciągników siodłowych, autobusów oraz naczep o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 42 tony oraz pojazdów do 3,5 t z przyczepą (zwanych dalej pojazdami ciężarowymi).
Strefa B oznaczona znakami „Parking” przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów osobowych, busów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (zwanych dalej pojazdami osobowymi).
5. Poprzez wjazd na teren placu postojowego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca
postojowego trwające od wjazdu na ten teren, aż do wyjazdu z placu postojowego oraz uiszczenia opłaty parkingowej. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren placu postojowego wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków postoju oraz naliczania opłat znajdujących się w Regulaminie.
6. Apexim AB nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie placu postojowego pojazdów oraz ich ładunków, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Każdorazowo użytkownik pojazdu zobowiązuje się do zabezpieczenia pojazdu we własnym zakresie.
7. Apexim AB nie strzeże placu postojowego i pojazdów na nim pozostawionych.
8. Pojazdy parkujące na placu postojowym w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem w szczególności jeśli
ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia mogą zostać odholowane na inny wybrany przez
Apexim AB parking, na co użytkownik pojazdu wyraża zgodę. Odholowanie następuje na koszt i ryzyko użytkowników pojazdów.
9. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z placu postojowego określonych niniejszym Regulaminem
poprzez nieuiszczenie wymaganej opłaty parkingowej pojazdy będą unieruchomione przez działających w imieniu
Apexim AB pracowników obsługi placu postojowego (pracowników obsługi placu) z wykorzystaniem założenia
blokady mechanicznej na koło pojazdu. Po uiszczeniu opłaty parkingowej oraz opłaty umownej w wysokości 300
zł blokada zostanie usunięta przez pracowników obsługi placu. Użytkownikom pojazdu, którzy nie stosowali się do
postanowień niniejszego Regulaminu, a unieruchomienie których pojazdów mogłoby przyczynić się do powstania
szkody po stronie użytkowników pojazdów (jak również osób trzecich na rzecz których użytkownicy pojazdów realizują usługę transportową na podstawie jakiegokolwiek tytułu) nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tym związane wobec Apexim AB. W przypadku pojazdów których unieruchomienie będzie niemożliwe zostanie wystawiona
i wysłana do właściciela pojazdu faktura wraz z dokumentacją zdjęciową.
10. Niezależnie od zastosowanych przez Apexim AB wobec użytkowników pojazdów sankcji, o których mowa w
ust. 9, Apexim AB zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez użytkowników

pojazdów na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem że wszelkie spory rozstrzygane będą pomiędzy
stronami przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Apexim AB.
11. Na terenie placu postojowego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Na terenie placu postojowego obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
13. W czasie parkowania użytkownik pojazdu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.
14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Apexim AB (w szczególności za zanieczyszczenie terenu placu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie placu postojowego,
powstałe w związku z korzystaniem z placu postojowego. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez
wezwania, zgłosić takie szkody obsłudze placu postojowego przed opuszczeniem placu postojowego.
15. Na terenie palcu postojowego zabronione jest:
a) używanie otwartego ognia,
b) picie alkoholu,
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d) tankowanie pojazdów (poza stacją paliw),
e) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami lub niesprawnych technicznie
g) rozładunku /przeładunku/ załadunku towarów.
16. Na placu postojowym obowiązują następujące opłaty:
Strefa A pojazdy powyżej 3,5t
a) postój do 12 godzin – bezpłatny
b) powyżej 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 10 zł/h
c) od piątku godz. 20:00 do niedzieli godz. 24:00 obowiązuje bilet weekendowy 60 zł
Strefa B pojazdy do 3,5 t
a) postój do 1 godziny – bezpłatnie
b) postój za każdą następną rozpoczętą godzinę – 50 zł
17. Opłatę parkingową należy wnieść w kasie stacji paliw Orlen 7663 – Sękowice 19a 66-620 Gubin. Wraz z
potwierdzeniem opłaty (paragon lub FV) kierujący otrzyma bilet parkingowy, który należy umieścić w widocznym
miejscu na przedniej szybie pojazdu. Na kwicie parkingowym należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu jaki będzie zaparkowany na placu postojowym. Brak biletu parkingowego lub jego zasłonięcie będzie traktowane jako
postój nieopłacony.
18. Kierowca dokonujący jednorazowego zakupu paliwa na stacji Orlen 7663 w ilo ci min 200 litrów uprawniony
jest do otrzymania darmowego jednorazowego biletu weekendowego do wykorzystania w najbliższy weekend od
dnia tankowania.
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19. Bilety parkingowe zawierają następujące dane:
a) rejestracyjny pojazdu,
b) datę i godzinę ważności
c) numer dokumentu

20. Użytkowników pojazdów korzystający z placu postojowego w święta obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 60 zł.- tzw. bilet weekendowy Kierowca dokonujący jednorazowego zakupu paliwa na stacji Orlen 7663 w
ilości min 200 litrów uprawniony jest do otrzymania darmowego jednorazowego biletu weekendowego do wykorzystania w najbliższe święto od dnia tankowania.
21. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych poziomych i pionowych oraz
stosować się do poleceń pracowników obsługi placu oraz zachowania czystości w miejscu postoju.
22. Regulamin dostępny w budynku stacji oraz na stronie internetowej www.apexim-ab.pl
23. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego
(SP Sękowice 2)

Niniejszy „Regulamin korzystania z płatnego placu postojowego” określa zasady jego funkcjonowania oraz pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
1. Teren placu postojowego stanowi integralną część stacji paliw Apexim AB należącej do Apexim AB Paliwa
sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Lwowska 25 (dalej zwanej Apexim AB).
2. Plac postojowy zarządzany przez Apexim AB jest parkingiem NIESTRZEŻONYM.
3. Plac postojowy czynny jest przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
4. Plac postojowy dzieli się na dwie części: strefa postojowa A i strefa postojowa B:
Strefa A oznaczona znakami „Parking TIR” przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów dostawczych, ciężarowych, ciężarowych z naczepą, ciągników siodłowych, autobusów oraz naczep o dopuszczalnej masie całkowitej
nieprzekraczającej 42 tony oraz pojazdów do 3,5 t z przyczepą (zwanych dalej pojazdami ciężarowymi)
Strefa B oznaczona znakami „Parking” przeznaczona jest wyłącznie dla samochodów osobowych, busów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. (zwanych dalej pojazdami osobowymi)
5. Poprzez wjazd na teren placu postojowego dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca
postojowego trwające od wjazdu na ten teren, aż do wyjazdu z placu postojowego oraz uiszczenia opłaty parkingowej. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren placu postojowego wyraża zgodę na postanowienia
niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania warunków postoju oraz naliczania opłat znajdujących się w Regulaminie.
6. Apexim AB nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie placu postojowego pojazdów oraz ich ładunków, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach. Każdorazowo użytkownik pojazdu zobowiązuje się do zabezpieczenia pojazdu we własnym zakresie.
7. Apexim AB nie strzeże placu postojowego i pojazdów na nim pozostawionych.
8. Pojazdy parkujące na placu postojowym w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem w szczególności jeśli
ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo osób lub mienia mogą zostać odholowane na inny wybrany przez
Apexim AB parking, na co użytkownik pojazdu wyraża zgodę. Odholowanie następuje na koszt i ryzyko użytkowników pojazdów.
9. W przypadku nie respektowania zasad korzystania z placu postojowego określonych niniejszym Regulaminem
poprzez nieuiszczenie wymaganej opłaty parkingowej pojazdy będą unieruchomione przez działających w imieniu
Apexim AB pracowników obsługi placu postojowego (pracowników obsługi placu) z wykorzystaniem założenia
blokady mechanicznej na koło pojazdu. Po uiszczeniu opłaty parkingowej oraz opłaty umownej w wysokości
300 zł blokada zostanie usunięta przez pracowników obsługi placu. Użytkownikom pojazdu, którzy nie stosowali
się do postanowień niniejszego Regulaminu, a unieruchomienie których pojazdów mogłoby przyczynić się do powstania szkody po stronie użytkowników pojazdów (jak również osób trzecich na rzecz których użytkownicy pojazdów realizują usługę transportową na podstawie jakiegokolwiek tytułu) nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z
tym związane wobec Apexim AB. W przypadku pojazdów których unieruchomienie będzie niemożliwe zostanie
wystawiona i wysłana do właściciela pojazdu faktura wraz z dokumentacją zdjęciową.

ż

10. Niezale nie od zastosowanych przez Apexim AB wobec użytkowników pojazdów sankcji, o których mowa w
ust. 9, Apexim AB zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez użytkowników

pojazdów na drodze postępowania sądowego, z zastrzeżeniem że wszelkie spory rozstrzygane będą pomiędzy
stronami przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Apexim AB.
11. Na terenie placu postojowego obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały
niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Na terenie placu postojowego obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137 tj. z późniejszymi zmianami) oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
13. W czasie parkowania użytkownik pojazdu jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy zaparkowane i ustawiać pojazd w wyznaczonych miejscach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.
14. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Apexim AB (w szczególności za zanieczyszczenie terenu placu związane z wyciekiem płynów z pojazdu) lub osobom trzecim na terenie placu postojowego,
powstałe w związku z korzystaniem z placu postojowego. Użytkownik pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, bez
wezwania, zgłosić takie szkody obsłudze placu postojowego przed opuszczeniem placu postojowego.
15. Na terenie palcu postojowego zabronione jest:
a) używanie otwartego ognia,
b) picie alkoholu,
c) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
d) tankowanie pojazdów (poza stacją paliw),
e) pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f) parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami lub niesprawnych technicznie
g) rozładunku /przeładunku/ załadunku towarów.
16. Na placu postojowym obowiązują następujące opłaty:
Strefa A pojazdy powyżej 3,5t
a) postój do 12 godzin – bezpłatny
b) powyżej 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę – 10 zł/h
c) od piątku godz. 20:00 do niedzieli godz. 24:00 obowiązuje bilet weekendowy 60 zł
Strefa B pojazdy do 3,5 t
a) postój do 1 godziny – bezpłatnie
b) postój za każdą następną rozpoczętą godzinę – 50 zł
17. Opłatę parkingową należy wnieść w kasie stacji paliw Apexim AB – Sękowice 19b 66-620 Gubin. Wraz z potwierdzeniem opłaty (paragon lub FV) kierujący otrzyma bilet parkingowy, który należy umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Na kwicie parkingowym należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu jaki będzie
zaparkowany na placu postojowym. Brak biletu parkingowego lub jego zasłonięcie będzie traktowane jako postój
nieopłacony.
18. Kierowca dokonujący jednorazowego zakupu paliwa na stacji Apexim AB w ilości min 200 litrów uprawniony
jest do otrzymania darmowego jednorazowego biletu weekendowego do wykorzystania w najbliższy weekend od
dnia tankowania.
19. Bilety parkingowe zawierają następujące dane:
a) rejestracyjny pojazdu,
b) datę i godzinę ważności
c) numer dokumentu

20. Użytkowników pojazdów korzystający z placu postojowego w święta obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 60 zł.- tzw. bilet weekendowy Kierowca dokonujący jednorazowego zakupu paliwa na stacji Apexim AB w
ilości min 200 litrów uprawniony jest do otrzymania darmowego jednorazowego biletu weekendowego do wykorzystania w najbliższe święto od dnia tankowania.
21. Korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych poziomych i pionowych oraz
stosować się do poleceń pracowników obsługi placu oraz zachowania czystości w miejscu postoju.
22. Regulamin dostępny w budynku stacji oraz na stronie internetowej www.apexim-ab.pl
23. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wzory formularzy związane z prawem żądania dostępu do danych osobowych
Informujemy, iż posiadają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych.
W celu ułatwienia wykonania tych praw poniżej znajdują się wzory związane z prawem żądania dostępu do danych osobowych

1.
Niniejszym składam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z uwagi na szczególną
sytuację, polegającą na
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________

fi

Dane kontaktowe: __________________

2.
Niniejszym składam sprzeciw wobec przetwarzania moich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

3.
Niniejszym wnoszę o ograniczenie przetwarzania moich danych osobowych w zakresie
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ z powodu
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

4.
Niniejszym wnoszę o przekazanie mi danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego w
zakresie
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

5.
Niniejszym wnoszę o uzupełnienie moich danych osobowych poprzez
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

6.
Niniejszym wnoszę o udostępnienie moich danych osobowych w postaci
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

7.
Niniejszym wnoszę o udzielenie informacji na temat moich danych osobowych, które przetwarza Spółka, tj. o podanie informacji na temat:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

8.
Niniejszym wnoszę o usunięcie moich danych osobowych w całości / w zakresie: (niepotrzebne skreślić)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

9.
Niniejszym wnoszę o sprostowanie moich danych osobowych poprzez
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ Nieprawidłowość danych polega na
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

10.
Ja, ________________________________________________________________________ niniejszym cofam zgodę udzieloną Spółce
___________________________________________________________________________
na przetwarzanie moich danych osobowych w całości/w zakresie (niepotrzebne skreślić)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Data i czytelny podpis: __________________
Dane kontaktowe: __________________

