MAKSĀJUMU KARTES PIETEIKUMS
Fiziska persona
Datums

Danske Bank A/S filiāle Latvijā
Klients
Vārds, uzvārds
Personas kods / dzimšanas datums
Korespondences adrese
Tālruņa numurs

E-pasts

Konta numurs

Kartes lietotājs
Kartes lietotāja vārds, uzvārds
Personas kods / dzimšanas datums
Korespondences adrese
Tālruņa numurs

E-pasts

KARTES VEIDS
Debetkarte:
Debit MasterCard
Kredītkarte:
MasterCard Platinum
Ar ceļojumu apdrošināšanu
Bez ceļojumu apdrošināšanas*
VĒLAMĀ MAKSĀJUMU KARTES SAŅEMŠANAS VIETA
Bankā
Pa pastu*
* Neattiecas uz Danske Bank A/S Latvijas filiāles klientiem

Klienta/ pārstāvja paraksts
Vārds, uzvārds:
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Bankas pārstāvja paraksts
Vārds, uzvārds:
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Parakstot šo pietekumu Kartes lietotājs apstiprina, ka:
− Pieteikumā minētie dati ir pilnīgi un pareizi un pēc Bankas pieprasījuma Klients iesniedz dokumentus, kas to apliecina;
− nekavējoties informēs Banku par jebkurām izmaiņām datos, kas iesniegti Bankai;
− ir izlasījis un izpratis Maksājumu kartes līgumu, tostarp Maksājumu kartes līguma speciālos un standarta noteikumus,
Maksājumu pakalpojumu standarta noteikumus, Vispārējos darījumu noteikumus un Cenrādi;
− apzinās, ka tam ir tiesības nepiekrist viņa/viņas personas datu izpaušanai un apstrādei tiešā mārketinga nolūkos un tas
jebkurā brīdi var atsaukt vai atjaunot viņa/viņas sniegto atļauju attiecībā uz viņa/viņas personas datu apstrādi tiešā
mārketinga nolūkiem, informējot par to Banku rakstiski, izmantojot Danske eBanku vai Bankā;
− apzinās savas tiesības attiecībā uz datu apstrādi un piekrīt, ka Banka apstrādā un ir tiesīga izpaust viņa/viņas personas datus
saskaņā ar Vispārējos darījumu noteikumos minētajiem principiem un Klientu datu apstrādes principiem;
− apzinās, ka viņam/viņai ir tiesības iepazīties ar viņa/viņas personas datiem, kurus Banka apstrādā, un tiesību aktos noteiktajos
gadījumos lūgt Bankai labot vai dzēst vai iznīcināt viņa/viņas personas datus, kuri ir nepareizi vai apturēt turpmāku personas
datu apstrādi saistībā ar iepriekš minēto;
− apzinās, ka viņam/viņai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt, lai Banka pārtrauc viņa/viņas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad
Bankas tiesības un pienākumi attiecībā uz Klienta datu apstrādi ir paredzēti tiesību aktos vai tas ir nepieciešams, lai Banka
varētu veikt vai nodrošināt pakalpojuma sniegšanu Klientam;
− piekrīt, ka Banka un Bankas izvēlētais Apdrošinātājs var apstrādāt viņa/viņas personas datus, lai noslēgtu un izpildītu
apdrošināšanas un ar to saistītos riska līgumus.
Kartes lietotāja piekrišana attiecībā uz viņa/viņas personas datu izpaušanu un apstrādi tiešā mārketinga nolūkam
Piekrītu saņemt pakalpojumu piedāvājumus vai reklāmas no Bankas, Danske Bank Grupas uzņēmumiem vai Bankas partneriem
un piekrītu, ka šim nolūkam Banka var pieprasīt informāciju no reģistriem un datu reģistriem un pārsūtīt Klientu datus jebkuram
citam Grupas uzņēmumam.
Jā
Nē
Kartes lietotāja paraksts
Vārds, uzvārds:
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