UMOWA PRACOWNICZA SPRZEDAŻY GOTÓWKOWEJ W SYSTEMIE LOTOS BIZNES

Nr …………………………….
zawarta w Gdańsku, w dniu ……………….…….. roku

pomiędzy:
Spółką LOTOS Paliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80 – 718) przy ul. Elbląskiej 135, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006312, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług o numerze
identyfikacyjnym NIP 583-10-23-182, REGON 190966301, numer rejestrowy BDO 000021875, kapitał zakładowy
114.706.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1.

………………………………………………………

2.

………………………………………………………

zwaną dalej LOTOS

a

REGIONEM GDAŃSKIM NSZZ "SOLIDARNOŚĆ", z siedzibą w Gdańsku (kod 80-855), ul. Wały Piastowskie 24; wpisanym do
REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, REGON 190392550, NIP: 5830018150; reprezentowanym przez:

1.

…………………………………………………………

2.

…………………………………………………………

zwanym dalej ORGANIZATOREM

1.

Przedmiotem UMOWY jest określenie zasad udostępnienia UCZESTNIKOM podległym organizacyjnie
ORGANIZATOROWI możliwości dokonywania TRANSAKCJI w ramach SYSTEMU LOTOS BIZNES oraz określenie zasad
współpracy pomiędzy ORGANIZATOREM, UCZESTNIKIEM a LOTOS w związku z udziałem UCZESTNIKÓW w SYSTEMIE
LOTOS BIZNES.

2.

ORGANIZATOR zapewni przedstawienie UCZESTNIKOM zasad i warunków uczestnictwa UCZESTNIKÓW w SYSTEMIE
LOTOS BIZNES, w szczególności przedstawienie im KORZYŚCI przyznanych w ramach SYSTEMU LOTOS BIZNES.

3.

KORZYŚCI przyznane UCZESTNIKOM w ramach SYSTEMU LOTOS BIZNES są określone w załączniku nr 5 do UMOWY.

4.

LOTOS może przyznać inne KORZYŚCI niż wskazane w załączniku nr 5 do Umowy na zasadach określonych w
REGULAMINIE. Przyznanie innych KORZYŚCI nie stanowi zmiany UMOWY lub REGULAMINU.

5.

W wypadku wyrażenia przez UCZESTNIKA woli uczestnictwa w SYSTEMIE LOTOS BIZNES, ORGANIZATOR:
a.

zbierze od UCZESTNIKÓW uzupełnione własnoręcznie i podpisane przez UCZSTNIKÓW WNIOSKI O KARTĘ;

b.

na podstawie poprawnych

WNIOSKÓW O KARTĘ sporządzi i złoży LOTOS Zamówienie KART dla

UCZESTNIKÓW, którzy złożyli WNIOSKI O KARTĘ;
c.

Przekaże wypełnione WNIOSKI O KARTĘ;
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d.
6.

Wyda KARTY UCZESTNIKOM.

Zamówienie KARTY dla UCZESTNIKA stanowi oświadczenie ORGANIZATORA, że:
a.

działa za zgodą i na wniosek UCZESTNIKA, w ramach swojego upoważnienia,

b.

UCZESTNIK spełnia kryteria określone w REGULAMINIE,

c.

UCZESTNIK podpisał na WNIOSKU o KARTĘ oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania jego
danych osobowych przez LOTOS w ramach uczestnictwa w SYSTEMIE LOTOS BIZNES,

d.

ORGANIZATOR jest uprawniony do przekazania LOTOS danych określonego UCZESTNIKA, wskazanych w
załączniku nr 5 do UMOWY.

7.

W wypadku zmiany danych określonych w ust 6 lub też w sytuacji, gdy dane i oświadczenia okażą się nieścisłe lub
niezgodne z prawdą ORGANIZATOR i UCZESTNIK zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym LOTOS.

8.

Do zamawiania KART dla UCZESTNIKÓW uprawniony jest wyłącznie ORGANIZATOR.

9.

Uczestnictwo w SYSTEMIE LOTOS BIZNES jest dla UCZESTNIKA dobrowolne.

10. W wypadku gdy UCZESTNIK utraci status zależności organizacyjnej u ORGANIZATORA lub też nie spełnia innych
kryteriów uczestnictwa w SYSTEMIE LOTOS BIZNES, ORGANIZATOR złoży niezwłocznie do LOTOS wniosek o
zablokowanie jego KART.
11. UMOWA zostaje zawarta na czas nieokreślony.
12. UMOWA może zostać rozwiązana przez każdą ze STRON bez podania przyczyn z zachowaniem 30 – dniowego okresu
wypowiedzenia lub w każdym czasie za porozumieniem STRON.
13. LOTOS może rozwiązać UMOWĘ ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w
przypadku naruszenia przez ORGANIZATORA i/lub UCZESTNIKÓW postanowień UMOWY.
14. LOTOS może również pozbawić UCZESTNIKA prawa udziału w SYSTEMIE LOTOS BIZNES , jeśli ten narusza warunki
REGULAMINU. W wypadku rozwiązania UMOWY, wszystkie KARTY będące w posiadaniu UCZESTNIKA będą
natychmiast zablokowane.
15. Rozwiązanie lub wypowiedzenie UMOWY wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
16. Niniejsza UMOWA wygasa również wówczas, gdy jej STRONĄ przestał być ORGANIZATOR niezależnie od przyczyn
zaistnienia takiego stanu rzeczy.
17. ORGANIZATOR oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, któremu nadano NIP powołany
na wstępie niniejszej UMOWY oraz spełnia wszelkie wymagania konieczne do spełniania obowiązków wynikających
z niniejszej UMOWY i REGULAMINU. Wszelka korespondencja pisemna związana z realizacją UMOWY będzie
sporządzana w języku polskim.
18. STRONY zgodnie ustalają, iż wszelkiego rodzaju zawiadomienia przewidziane postanowieniami UMOWY lub prawa
zostaną doręczone drugiej stronie osobiście, za pomocą listu lub drogą elektroniczną (np. e-mail, raport, itp.).
19. W przypadku niezawiadomienia LOTOS o zmianie adresu ORGANIZATORA i UCZESTNIKÓW, uznaje się, iż
korespondencja wysłana na dotychczasowy adres została skutecznie doręczona. Zawiadomienia przeznaczone dla
LOTOS będą doręczane na adres: LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, z dopiskiem:
Dział Klientów Flotowych.
20. Prawem właściwym dla interpretacji i stosowania UMOWY jest prawo polskie. Wszelkiego rodzaju spory powstałe
na gruncie stosowania UMOWY rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby LOTOS.
21. W zakresie nieuregulowanym UMOWĄ zastosowanie mają stosowne przepisy prawa polskiego.
22. STRONY oświadczają, że będą starały się polubownie rozstrzygnąć wszelkie spory, które mogą powstać na tle
realizacji niniejszej UMOWY lub jej interpretacji.
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23. W trakcie obowiązywania UMOWY, jak również po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu, STRONY zobowiązane są do
zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności tajemnic przedsiębiorstwa, w tym tajemnic
marketingowych, organizacyjnych, w posiadanie których weszły w związku z UMOWĄ, oraz do niewykorzystywania
powyższych informacji w innych celach niż dla realizacji UMOWY. STRONY zobowiązują się do utrzymania
postanowień i warunków niniejszej UMOWY i REGULAMINU oraz dokumentów związanych z UMOWĄ w tajemnicy
nie ujawniania ich osobom postronnym, z wyłączeniem UCZESTNIKÓW.
24. UMOWA zawiera 5 załączników, stanowiących jej integralną część:
a.

zał. nr 1 - REGULAMIN,

b.

zał. nr 2 - Wniosek o wydanie KART,

c.

zał. nr 3 - Zamówienie KART,

d.

zał. nr 4 - Wniosek o zablokowanie KARTY,

e.

zał. nr 5 - Zasady Sprzedaży,

25. ORGANIZATOR oświadcza, że wszystkie załączniki do niniejszej UMOWY zostały mu doręczone i w pełni akceptuje
ich treść.
26. UMOWA zostaje podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla LOTOS i ORGANIZATORA.
Kopia UMOWY, REGULAMINU i Zasad Sprzedaży, zostanie przekazana UCZESTNIKOWI przez ORGANIZATORA w
przyjęty u ORGANIZATORA sposób najpóźniej z chwilą wydania KARTY UCZESTNIKOWI.
27. Zmiany UMOWY realizowane będą poprzez ustalenie ich zakresu między LOTOS i ORGANIZATOREM i co najmniej
potwierdzone pomiędzy STRONAMI w formie pisemnej.
28. STRONY zgodnie ustalają, iż znaczenie poszczególnych terminów użytych w UMOWIE i Załącznikach do niej jest takie
samo. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią UMOWY, a treścią Załączników, pierwszeństwo mają
postanowienia UMOWY.

LOTOS

ORGANIZATOR

..................................................

..................................................
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