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priceless  specials

Priceless® Specials w Polsce  
- Formularz Rejestracji (wersja papierowa)

Witamy w polskiej edycji Programu Priceless® Specials (Program”). Organizatorami niniejszego Programu są 
Mastercard Europe SA z siedzibą w Belgii (Chausée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgia) i Mastercard Europe 
SA Oddział w Polsce (plac Europejski 1, 00-844 Warszawa) (zwane dalej łącznie „Mastercard”). 

PESEL

 

Imię

 

Nazwisko

 

Ulica

 

Nr domu

 

Nr lokalu

 

Kod pocztowy

 

Nr telefonu stacjonarnego

 

Miejscowość

 

Nr telefonu komórkowego

 

Adres e-mail

 

   Potwierdzam, że przeczytałem/łam i akceptuję Regulamin Programu.* [pole obowiązkowe]

  Wyrażam zgodę na ujawnianie przez moją Instytucję Finansową moich danych osobowych, w tym danych objętych 
tajemnicą bankową, takich jak informacje dotyczące karty, dane dotyczące transakcji Mastercard, Partnerom 
Wymiany Punktów i Mastercard International Inc., w celu zapewnienia skutecznego udziału w Programie, w tym 
identyfikowania transakcji kwalifikujących się do nagrody.* [pole obowiązkowe]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mastercard, w tym danych pochodzących 
z rejestracji na stronie Priceless Specials, z aktywności na stronie internetowej Priceless Specials i struktury 
wydatków/schematów zakupów w celu stworzenia mojego profilu i prognozowania moich osobistych preferencji 
i zainteresowań zakupowych.* [pole obowiązkowe]

Rozumiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Mastercard w powyższych celach w związku z Programem, 
zgodnie z Polityką Prywatności Programu Priceless Specials.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych kontaktowych i dotyczących udziału w Programie przez Mastercard, w tym 
do analizy moich preferencji, struktury wydatków/schematów zakupów, zainteresowań i zachowań, do przesyłania 
mi spersonalizowanych wiadomości marketingowych z najbardziej odpowiednimi ofertami i treścią pochodzącymi 
od Mastercard, wydawców kart, agentów rozliczeniowych, sprzedawców detalicznych i partnerów związanych 
z Programem Priceless Specials. Chcę otrzymywać wiadomości marketingowe za pośrednictwem następujących 
kanałów: 

  E-mail na adres e-mail podany podczas rejestracji.

  SMS na numer telefonu podany podczas rejestracji. 

[pole nieobowiązkowe]

Więcej informacji na temat praktyk Mastercard w zakresie ochrony prywatności oraz Państwa praw, w tym wycofania 
zgody, można znaleźć w Polityce Prywatności Priceless Specials. 
[Załączniki do Formularza Rejestracji: Regulamin i Polityka Prywatności]

Podpis


