formularz uruchomienia usługi e–konto dla klientów
firmowych oraz zgłoszenia administratora firmy
Firma:
Pełna nazwa Firmy

KRS

NIP

niniejszym wnioskuje o uruchomienie usługi e-Konto dla Klientów Firmowych oraz upoważnia następującą osobę do pełnienia funkcji
Administratora Firmy:
Imię (Imiona)

Nazwisko

Stanowisko

E–mail (będący jednocześnie nazwą użytkownika)

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Zakres uprawnień opisany jest w Regulaminie korzystania z usługi e-Konto dla Klientów Firmowych.
W imieniu Firmy Pełna nazwa Firmy
oświadczam/y, iż zapoznałem/liśmy się z Regulaminem korzystania z usługi e-konto dla Klientów Firmowych i akceptuję/emy jego warunki.
Ponadto przyjmuję/emy do wiadomości, że wyznaczając Administratora Firmy do zarządzania naszymi produktami w ramach usługi e-Konto,
bierzemy całkowitą odpowiedzialność za jego działania/zaniechania.
Pieczątka Firmy/data

Podpis w imieniu Firmy wraz z pieczątką imienną*

Wypełnia Administrator Firmy:
W związku z powierzoną mi przez Firmę - funkcją Administratora Firmy w usłudze e-Konto dla Klientów Firmowych, na podstawie ustawy
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U z 2014 poz. 1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Diners Club Polska Sp. z o.o. ul. Senatorska 12, 00–082 Warszawa w celach związanych z usługą e-Konto. Wyrażam również zgodę na kontakt ze strony Diners Club Polska Sp. z o.o. w powyższych sprawach drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 (tekst jednolity Dz. U z 2013, poz. 1422) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Poinformowano mnie o prawie dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Z chwilą odwołania mnie przez Firmę z funkcji
Administratora Firmy, DC nie będzie przetwarzał moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym formularzu w celach o których mowa
w powyższej klauzuli.
Administratorem danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu jest Diners Club Polska Sp. z o.o. w Warszawie ul. Senatorska 12.
Miejsce i data

Podpis Administratora Firmy

Odwołanie dotychczasowego Administratora Firmy – wypełnia firma
Niniejszym prosimy o cofnięcie dostępu następującej osobie:
Imię (Imiona)

Nazwisko

Stanowisko

E–mail (będący jednocześnie nazwą użytkownika)

Pieczątka Firmy/data

Podpis w imieniu Firmy wraz z pieczątką imienną*

* Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS/innego stosownego rejestru

