
Data i podpis

W celu umożliwienia przetwarzania danych osobowych Uczestników dla potrzeb Programu MasterCard Rewards w Polsce (zwanego dalej „Programem”), MasterCard jest 
zobowiązany uzyskać stosowne zgody Uczestnika. Prosimy zatem o złożenie podpisu poniżej. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 
do ich poprawiania, jak również do wycofania każdej udzielonej zgody w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny. Uczestnik udziela zgody dobrowolnie. Szczegółowe 
informacje na temat Programu przedstawiono w Polityce Prywatności Programu www.mastercard.pl/rewards/polityka_prywatnosci.pdf. W celu wykonania przysługujących 
im praw, Uczestnicy powinni kontaktować się z MasterCard Europe Sprl, jako administratorem danych, pod adresem podanym w Polityce Prywatności Programu, lub wysłać 
stosowne pisemne zawiadomienie na adres:  

Global Privacy & Data Usage Officer
MasterCard Europe Sprl
Chaussée de Tervuren 198A 
B-1410, Waterloo 
Belgia 

Niniejszym wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem wiadomości SMS od MasterCard oraz 
mojego banku – wydawcy mojej karty, zgodnie z Polityką Prywatności Programu dostępną pod adresem www.mastercard.pl/rewards/polityka_prywatnosci.pdf

Zwracamy uwagę, że pozostawienie którejkolwiek z poniższych zgód niezaznaczonej lub cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy mogli zbierać lub 
przetwarzać części danych osobowych Uczestnika, w wyniku czego Uczestnik nie będzie mógł korzystać z Programu lub z części jego atrybutów.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby związane z moim uczestnictwem w Programie, jak również na otrzymywanie 
spersonalizowanych treści oraz indywidualnie dobranych ofert handlowych (które mogą obejmować, między innymi, promocje, takie jak losowania nagród, 
loterie fantowe i konkursy). Dane osobowe przetwarzane dla potrzeb niniejszego Programu mogą być gromadzone bezpośrednio przez MasterCard, przez 
organizatora promocji lub przez bank – wydawcę mojej karty. Niektóre moje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom bezpośrednio 
uczestniczącym w Programie, w szczególności Partnerom Wymiany Punktów, dostawcom usług oraz partnerom biznesowym. Moje dane osobowe zostaną 
przekazane MasterCard International w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z zasadami Programu „Safe Harbor” realizowanego wspólnie przez Stany Zjednoczone 
oraz Unię Europejską, którego celem jest zapewnienie właściwego bezpieczeństwa danych zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych.

Niniejszym upoważniam mój bank / instytucję finansową – wydawcę mojej karty do przekazywania MasterCard, MasterCard International Incorporated 
moich danych, które objęte są tajemnicą bankową w rozumieniu art. 104 Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tekst jednolity: Dz.U. 2002, 
Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), w zakresie niezbędnym do zapewnienia mojego prawidłowego uczestnictwa w Programie. Niniejszym upoważniam również 
MasterCard oraz wszystkie podmioty bezpośrednio świadczące usługi w ramach Programu (Partnerów Wymiany Punktów, dostawców usług oraz 
partnerów biznesowych) do przetwarzania tych danych w zakresie niezbędnym do zapewnienia mojego prawidłowego uczestnictwa w Programie. 

Niniejszym wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia na moją rzecz usług związanych z Programem od daty przystąpienia przeze mnie do Programu. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że nie przysługuje mi prawo do nieodpłatnego odstąpienia od uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny 
poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia w terminie dziesięciu dni od momentu przystąpienia do Programu zgodnie z Ustawą z 2 marca 
2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271, 
z późn. zm.).

Formularz przystąpienia do Programu MasterCard Rewards
Podpisując niniejszy formularz, akceptuję Regulamin Programu MasterCard Rewards przedstawiony na odwrocie 
niniejszego formularza, oraz potwierdzam jego odbiór.

www.mastercard.pl/rewards

Korzystaj z karty MasterCard®,
zbieraj punkty i wymieniaj je
na atrakcyjne nagrody
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