WNIOSEK O WYDANIE KOLEJNEJ NIEPERSONALIZOWANEJ
KARTY FIRMOWEJ DINERS CLUB/
UMOWA O NIEPERSONALIZOWANĄ KARTĘ FIRMOWĄ DINERS CLUB
Wszystkie terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej we Wniosku/Umowie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Niepersonalizowanych Kart Firmowych w zależności
od wybranego typu karty dołączonym do tego Wniosku/Umowy (dalej: Regulamin) oraz dostępnym na stronie dinersclub.pl. W sprawach nieuregulowanych Umową a dotyczących:
1) warunków wydania karty, 2) używania karty, 3) odstąpienia od Umowy i jej rozwiązania, 4) rozliczania operacji dokonanych przy użyciu karty, 5) odpowiedzialności, 6) reklamacji,
7) przechowywania karty, 8) niewłaściwego użycia karty, 9) obowiązywania umowy i zmiany umowy, 10) korespondencji, 11) wymiany informacji w tym danych osobowych i ich ochrony,
12) rozpatrywania sporów oraz wskazania organów nadzoru stosuje się postanowienia Regulaminu. W sprawach dotyczących opłat, prowizji, wysokości oprocentowania, kursów walut stosuje
się: Tabelę Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych wydawanych przez Diners Club, Tabelę Oprocentowania oraz Tabelę Kursów Walut Diners Club.
Firma wnioskuje o wydanie:
Diners Club
Travel Account

Diners Club Travel Account
z ubezpieczeniem

Diners Club
Office Account

Diners Club Office Account
z Programem Premiowym

Diners Club
Road Account

Osoby
Upoważnione

Niniejszym Firma upoważnia następujące osoby do obciążania Office Account/Travel Account kosztami podróży służbowych:
Imię (Imiona) i nazwisko

Imię (Imiona) i nazwisko

Stanowisko

Stanowisko

Podpis

Podpis

Korespondencja

Program
Premiowy

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych DC
w niniejszym Wniosku/Umowie.

Numer Karty Programu Miles & More:
(dotyczy wnioskujących o Kartę Diners Club Office Account
z Programem Premiowym)
Status w Programie Miles & More:

Podstawowy

Frequent Traveller

Senator

HON Circle

Proszę o przesyłanie korespondencji na wpisany poniżej adres Firmy:
Adres (ulica numer domu/lokalu)

Kod pocztowy

Kraj/Miasto

Ja, niżej podpisany(a) w imieniu Firmy oświadczam, że zapoznałem(am) się z warunkami, na jakich zostanie wydana Karta, zawartymi w Tabeli Opłat i Prowizji dla Kart Firmowych oraz Regulaminie Niepersonalizowanych
Kart Firmowych Diners Club dołączonymi do niniejszego Wniosku/Umowy oraz dostępnymi na stronie internetowej www.dinersclub.pl w zakładce „Do pobrania”, akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu oraz wnoszę
o wydanie Karty.
Oświadczam także, że podane przeze mnie w niniejszym Wniosku/Umowie dane są prawdziwe i kompletne, wyrażam zgodę na weryfikację przez Diners Club (dalej DC) danych zawartych w dokumentach niezbędnych
do wydania Karty oraz przyjmuję do wiadomości, że DC może odrzucić Wniosek bez podania przyczyn. Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm.), wyrażam zgodę na przetwarzanie aktualnie i w przyszłości danych osobowych udostępnionych DC w niniejszym Wniosku/Umowie.
Wyrażam zgodę na otrzymanie Umowy i załączników do niej oraz zmian Umowy/Załączników na trwałym nośniku drogą elektroniczną na adres e-mail
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i potwierdzam, że zostałem poinformowany o tym, iż:
1. Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku/Umowie jest Diners Club Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 12.
2. Dane zbierane są w związku z wydaniem i obsługą Karty i mogą być przetwarzane w celu rozpatrywania Wniosku oraz realizacji Umowy.
3. Zebrane dane mogą być udostępniane w celach opisanych w pkt 2 podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności: w ustawie prawo bankowe z dnia 29.08.1997 r.
(t.j. Dz.U. z 2015 r., 128 z późn. zm.), ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 09.04.2010 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., 1015 z późn. zm. ) oraz ustawie o usługach płatniczych
z dnia 19.08.2011 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., 873 z późn. zm.).
4. Jako reprezentant Firmy na podstawie art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DC w postaci imienia, nazwiska, numeru pesel, numeru
dowodu osobistego udostępnionych DC w celu dokonania weryfikacji wskazanej w pkt. 5a i 6.
5. a
 ) Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze. zm.) oraz na podstawie art. 105
ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych,
upoważniam Diners Club do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) dotyczących mnie informacji
gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem BIG InfoMonitor danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego wymagalnego
od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 złotych (dwieście złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu**. Jednocześnie
upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy**.
b) J ako Posiadacz (Firma), na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (tj. Dz.U.2017 poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku
o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (tj. Dz.U.2014 poz. 1015 ze zm.) upoważniam DC do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor SA
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jacka Kaczmarskiego 77 (BIG InfoMonitor) danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej SA (BIK) i Związku Banków Polskich (ZBP) dotyczących mojego
wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 500 złotych (pięćset złotych) lub braku danych o takim zadłużeniu.
Jednocześnie upoważniam DC do pozyskania z BIG InfoMonitor informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do Rejestru BIG InfoMonitor w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
6. Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2014 r., 1015 z późn. zm.) niniejszym upoważniam DC do wystąpienia
do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Danuty Siedzikówny 12, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących mojej osoby.**
7. K
 ażdej osobie, która udostępniła swoje dane osobowe na potrzeby realizacji niniejszej umowy przysługuje prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych podanych w niniejszym Wniosku/Umowie oraz ich
poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
8. Podanie danych jest niezbędne do realizacji Umowy.
Oświadczam także, że jestem świadomy(a) faktu, iż z chwilą podpisania niniejszego Wniosku przez DC zawieram z DC Umowę o wydanie i używanie Karty.
Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy przyjmuje Posiadacz (Firma).
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Miejsce i data
* Zaznaczyć właściwe.
** Dotyczy osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Firmy zgodnie z aktualnym odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS lub innego stosownego rejestru.
*** Warunki zmiany stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego są zawarte w Tabeli Opłat i Prowizji.

