Formularz aktualizacji danych

W trosce o Pana/Pani bezpieczeƒstwo, prosimy o aktualizacj´ danych osobowych. Pozwoli nam to na sprawnà realizacj´
Umowy i kontakt w sytuacjach zwiàzanych z obs∏ugà karty Diners Club.
Imi´ i nazwisko
Numer i seria dowodu osobistego
Numer PESEL
OÊwiadczam, ˝e zmieni∏y si´ moje dane kontaktowe i/lub adres korespondencyjny na podane poni˝ej:
Aktualne dane kontaktowe:
Telefon komórkowy
Telefon domowy
Telefon s∏u˝bowy
E-mail
Aktualny adres korespondencyjny:
Ulica i numer domu/mieszkania
Miasto
Kod pocztowy
OÊwiadczam, ˝e podane przeze mnie dane sà prawdziwe, kompletne i wyra˝am zgod´ na ich przetwarzanie zgodnie
z ustawà o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926) przez
Diners Club Polska Sp. z o.o. w celu realizacji Umowy o wydanie i u˝ywanie karty Diners Club oraz poinformowano
mnie o prawie wglàdu do treÊci swoich danych osobowych, ich poprawiania na warunkach okreÊlonych w ustawie.

Wyra˝am zgod´ * / nie wyra˝am zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych udost´pnionych Diners Club
w celach marketingowych Diners Club.
Wyra˝am zgod´ * / nie wyra˝am zgody * na otrzymywanie drogà elektronicznà informacji handlowych w rozumieniu
ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà z dnia 18.07.2002 (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 144, poz 1204)
dotyczàcych produktów i us∏ug oferowanych przez Diners Club.
Wyra˝am zgod´ * / nie wyra˝am zgody * na przetwarzanie moich danych osobowych udost´pnionych Diners Club oraz
na otrzymywanie drogà elektronicznà informacji handlowych w rozumieniu ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà
z dnia 18.07.2002 (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku nr 144, poz 1204) w celach marketingowych podmiotów
wspó∏pracujàcych z Diners Club przez czas i w zakresie wspó∏pracy z Diners Club.
■

Informacje zawarte w niniejszym formularzu dotyczà:

wszystkich posiadanych przeze mnie kart
karty**
* zaznaczyç wybrane pole znakiem „x”
** nale˝y wpisaç jakiego produktu dotyczy aktualizacja

Data i podpis Posiadacza/U˝ytkownika Karty
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