Žádost o vydání úvěrové karty MAGNET
Vyplňte hůlkovým písmem a zašlete na naši adresu:
CEMOD - CZ s.r.o., Dělnická 390, 532 36 Pardubice

Kód internet: 999

KLIENT
Titul:

Jméno:

Rodné číslo:

Příjmení:

/

Datum narození:

den:

měsíc:

Číslo bankovního účtu:

rok:

Založen od:

Státní příslušnost žadatele:

Rodinný stav:

Počet vyživovaných dětí:
Adresa:

ulice:

číslo popisné:

obec:

PSČ:

Jak bydlíte?**
Jste:**

dům

byt

majitel s hypotékou

** prosím zvolte pouze jednu možnost

majitel bez hypotéky

ubytován u rodičů/dětí

Telefon: pevná linka:

nájemce

člen družstva

mobil:

E-mail:

@

Zákaznické číslo (jste-li již zákazníkem Blancheporte):

SPOLUŽADATEL
Titul:

Jméno:

Rodné číslo:
Datum narození:

Příjmení:

/
den:

měsíc:

rok:

Státní příslušnost spolužadatele:
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
Klient, případně i Spolužadatel, tímto dobrovolně udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZOOÚ“) v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště či jiná kontaktní
adresa, číslo telefonní pevné linky či mobilního telefonu a e-mailová adresa, pro evidenční, kontrolní a marketingové účely včetně šíření/
zasílání obchodních nabídek/sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších
předpisů, a to společnosti COFIDIS s.r.o., IČ: 27179907, Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, Coﬁdis Belgie, se sídlem Rue du Glategnies,
4a, 7500 Tournai, Belgie, 3 Suisses France, se sídlem 12 rue de la Centenaire 59170 Croix, Francie zapsaná pod reg. č. 475581591 u
obchodního rejstříku v Lille Métropole a společnosti CEMOD – CZ s.r.o., IČ: 256 29 662, Pardubice, Dělnická 390, PSČ 532 36, a to na
dobu 3 roků od podpisu nebo potvrzení tohoto prohlášení. Klient, případně i Spolužadatel, mají právo kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
Klient, případně i Spolužadatel, berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně a jsou si
vědomi svých práv podle ust. § 12 a 21 ZOOÚ, zejména práv požadovat vysvětlení či odstranění závadného stavu.

KLIENT:
Datum a místo:

*Podpis:

SPOLUŽADATEL:
Datum a místo:

*Podpis:

