
Wniosek o wydanie Karty Stałego Klienta (KSK) 

(prosimy wypełnić czytelnie pismem DRUKOWANYM) 

1. Imię: 

2.Nazwisko: 

3.Adres zamieszkania (ulica, nr domu/mieszkania): 

4.Kod Pocztowy, Miasto: 

5.Nr telefonu: 

6. Adres e-mail:

Do wniosku załączam 5 biletów – odcinki dla Pasażera 
NR BILETÓW: 
1. …...............................................  2. …................................................ 3. .......................................................
4. …...............................................  5. .................................................... 

 REGULAMIN 

1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w programie odnoszącym się do Stałego Klienta Firmy EST. 
2. Klient akceptuje warunki Regulaminu w momencie podpisania wniosku o Kartę Stałego Klienta . 
3. KARTA Stałego Klienta daje jej posiadaczowi prawo do zniżki preferencyjnej przy zakupie biletu na przejazdy 
międzynarodowe natomiast zniżka ta nie łączy się z innymi promocjami oraz zniżkami Firmy EST
4. Klient uprawniony do otrzymania KARTY zostaje zarejestrowany w bazie danych Firmy EST na podstawie wniosku 
o Kartę Stałego Klienta. 
5. Oryginał podpisanego przez Klienta wniosku o KSK oraz odcinki biletów powinien przesłać na adres: EST Sp. z o.o.,
ul. Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk 
6. Karta Stałego Klienta jest przypisana na konkretną osobę i nie może być udostępniona. 
7. Karta zostanie przesłana Klientowi pocztą na adres wskazany we wniosku o Kartę Stałego Klienta lub odbiór 
osobisty w punkcie sprzedaży w Gdańsku; Dworzec PKS k/stan.10 ul. 3 Maja 12 5. Okres oczekiwania na kartę to ok. 3
tygodni. Karta ważna jest bezterminowo. 

8. W przypadku zgubienia albo zniszczenia za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 20 zł lub 5 
euro. Opłatę należy uiścić na konto 97 1540 1098 2109 5562 3980 0001 i przesłać potwierdzenie mailem na adres 
estgdansk@wp.pl lub gotówka w biurze, w którym Klient zazwyczaj kupuje bilet. 
9. Posiadacz karty ma obowiązek posiadania jej w czasie podróży, gdyż może zostać poproszony o okazanie przez 
pracownika Firmy EST. Firma EST zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty gdy - użytkownik świadomie 
udostępnia Kartę osobom trzecim w celu uzyskania przez nie dodatkowych zniżek, -podczas podróży Pasażer 
zachowuje się w sposób uciążliwy dla innych pasażerów, znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub 
środków odurzających (np. narkotyków) -istnieją ślady wskazujące na możliwość sfałszowania KSK 
10. KARTĘ może otrzymać Firma, na warunkach określonych indywidualnie. 
11. Firma EST zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. 



 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję,
iż:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: „EST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Gdańsku, ul. Podwale Grodzkie 1, 80-895 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem  0000199797,  posiadająca  NIP  6040021566,  REGON  192995436,  tel.:  +  48  583014552,  e-mail:
estgdansk@wp.pl

2. Podstawą  prawną  przetwarzania  Twoich  danych  jest  realizacja  umowy  pomiędzy  Tobą  a  Administratorem,  
dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są  wyłącznie dla celów związanych z realizacją  Umowy oraz do podjęcia
niezbędnych działań przed zawarciem Umowy. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy
będą niemożliwe. 

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres niezbędny do realizacji Umowy
oraz przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej.

6. Administrator przekaże Twoje dane odbiorcom, z którymi zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zawartej z Tobą umowy.

7. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Twoich  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowych. 

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz
ograniczenia przetwarzania danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu  o  Twoje  dane  osobowe  Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Ciebie  zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  administratora  danych  EST  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  
w Gdańsku,  ul.  Podwale  Grodzkie  1,  numer  KRS 0000199797,  w celu otrzymania  Kart  Stałego Klienta,  otrzymywania
informacji promocyjnych oferowanych przez Firmę EST Sp. z o.o. w Gdańsku drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą z dnia
18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz otrzymywania telefonicznych
połączeń przychodzących/wiadomości tekstowych SMS inicjowanych przez przez firmę EST Sp. z o.o. w Gdańsku na wyżej
podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy o prawie telekomunikacyjnym.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Cofnięcie zgody
nie  będzie  wpływać  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  Twojej  zgody  przed  jej
wycofaniem.

................................................ ..................................................... 
Miejscowość data i podpis Wnioskodawcy 


