
Wniosek 
o wydanie duplikatu

 Numer Nik

 Przykładowa transakcja dokonana kartą (sklep, miejscowość, przybliżona kwota): 

Prosimy o wybranie jednej z poniższych opcji wysyłki duplikatu (kwoty zawierają koszt wydania karty):

  

Duplikat proszę przesłać na adres: 

Nazwa firmy**: 

Imię: 

Nazwisko: 

Ulica: 

Nr domu:                   Nr lokalu:                   Kod: 

Miasto: 

Tel.:

Imię i nazwisko: 

Proszę o wydanie duplikatu karty o numerze:   

Kartę otrzymałem(am) od*:  

W celu weryfikacji należy podać jedną z poniższych informacji: 

-

Saldo:
Ważna do:
Zastrzeżono:

................................................................................................
Czytelny podpis posiadacza karty

Oświadczam, że zapoznałem/am się, z informacjami na temat przetwarzania moich danych osobowych.

Wypełnia  pracownik Up Bonus

List zwykły 1. karta standardowa 15zł 2. karta zbliżeniowa/fotokarta 25zł
List polecony 1. karta standardowa 20zł 2. karta zbliżeniowa/fotokarta 30zł 
Ubezpieczona przesyłka kurierska 1. karta standardowa 40zł 2. karta zbliżeniowa/fotokarta 50zł
(UpBonus nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczoną przesyłkę - list zwykły)

 Termin wydania karty wynosi 7-21 dni
 Termin ważności duplikatu karty może być inny niż termin ważności pierwotnej karty

W polu należy podać nazwę pracodawcy, organizacji lub firmy,  od której Użytkownik otrzymał kartę. 
Należy wypełnić tylko w przypadku, gdy karta ma zostać dostarczona do siedziby firmy.

*
**



Up Bonus
ul. Dywizjonu 303 139/137 
01-470 Warszawa 
Tel.: 22 575 07 77 

Fax: 22 575 07 78
www.upbonus.pl 

Administratorem danych osobowych jest Bonus Systems Polska SA, z siedzibą przy ul. Dywizjonu 303 139/137 , 01-470 
Warszawa. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email odo@upbonus.pl lub pisemnie pod adresem 
wskazanym powyżej. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się 
skontaktować poprzez email iod@upbonus.pl. 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji procesu wydania duplikatu karty, podstawą prawną 
przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes wiążący się z realizacją umowy z odbiorcą kart.

Dane przechowywane będą przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym 
zakończono korzystanie z karty.

Każdej osobie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (może się to wiązać z 
rezygnacja z karty), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia 
danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych.

Dane mogą być udostępniane bankowi Citi Handlowy (wydawcy kart) oraz będą przetwarzane przez uprawnionych 
pracowników UP Bonus. Dane w zakresie imię i nazwisko oraz adres dostarczenia karty mogą być udostępniane Poczcie 
Polskiej lub firmie kurierskiej.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się na dane kontaktowe wskazane powyżej.

Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/). 
Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi realizację powyższego wniosku.

Dokument należy przesłać na adres bonus@upbonus.pl lub faks (22) 575 07 78

Regulamin Użytkowania Przedpłaconych Kart Płatniczych Up Bonus znajduje się na stronie 
up-karty.pl/regulamin
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