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Wniosek o wydanie karty PREMIA CASH 

Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami 

 
Numer klienta w Inter Cars SA.    …………………………….……… 

 
Nazwa  firmy ………………………………………………………………………………………………….…. 
                         
                        ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba firmy  
 
Ulica …………………………………………………………………..…     Nr …………………………….…… 
 
Kod pocztowy ……………………. , Poczta/Miasto ……………………………….…………………. 
 
Czy jest Pan/Pani ( osoba wypełniająca)  
 

o Właścicielem 
o Współwłaścicielem 
o Kierownikiem 

 

o Zaopatrzeniowcem 
o Sprzedawcą 
o Inne 

o ……………………………………………
 

Imię i nazwisko do umieszczenia na karcie. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
UWAGA!!! 
Na karcie może być umieszczonych 26 znaków licząc z odstępem pomiędzy imieniem i nazwiskiem.  
Prosimy nie wpisywać tytułów i pseudonimów. 
 

Telefon komórkowy na który zostanie wysłany kod PIN do karty (po aktywacji)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Adres do korespondencji:*   
* Prosimy wpisać, jeśli jest różny od wpisanego powyżej. 
 
Adres korespondencyjny  
 
Ulica ……………………………………………………………………………..…     Nr ……………….……… 
 
Kod pocztowy ………………... , Poczta/Miasto………………………………………….…………… 
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Informacje: 
 
Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, 
sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się 
pod adresem iod@intercars.eu 

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem otrzymania karty, a ich niepodanie uniemożliwi jej otrzymanie. 
Dane będą przetwarzane w celach realizacji programu Premia CASH (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do 
wykonania umowy), marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora) oraz ustalania i 
dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). 

Dane będą przechowywane przez okres: do czasu zakończenia udziału klienta w programie, przedawnienia 
ewentualnych roszczeń oraz wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami o rachunkowości). 

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie 
prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na 
potrzeby marketingu. 
 
Użytkownik karty oświadcza, że: 
 
wszystkie dane zawarte we wniosku, w tym adres korespondencyjny, telefon komórkowy oraz adres e-mail, są 
zgodne z prawdą, aktualne i obowiązujące dla celów związanych z rozpatrzeniem niniejszego Wniosku. 

 

 

miejscowość i data, podpis użytkownika karty                                                                   pieczątka firmy 

 

 

 

 

 

Opcjonalne zgody na otrzymywanie informacji handlowych: 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty 
elektronicznej. 

 

………………………………………………………….. (podpis) 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Inter Cars S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem 
telefonu. 

 

………………………………………………………….. (podpis) 


