UMOWA MyLife
(formularz zgody opiekuna ustawowego na zawarcie Umowy MyLife przez osobę niepełnoletnią)
zawarta w dniu ………………………….., w ………………………………………, pomiędzy:
Acceler Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4 (00-099) wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315094, NIP 894-29-59-764,
kapitał zakładowy w wysokości 50.000 zł,
zwaną w dalszej części Umowy Operatorem,
a
Panem/Panią …………………………………………, zamieszkałą w …………………………… przy ul. …………………………..,
PESEL …………………………, będącym/ą opiekunem prawnym/rodzicem małoletniej/małoletniego
…………………………………………….., zamieszkałego w ………………………………….. przy ul. …………………………………..,
PESEL ………………………………….
zwaną/zwanym w dalszej części Umowy Opiekunem.
1. Opiekun oświadcza, iż małoletni …………………………………… ukończył 16 lat oraz wyraża zgodę na
zawarcie przez Małoletniego Umowy MyLife.
2. W związku z zawarciem przez małoletniego Umowy MyLife Opiekun, wraz z zawarciem niniejszej
Umowy, dokona wpłaty w kwocie ………………… tytułem opłaty administracyjnej.
3. Z tytułu zawarcia Umowy MyLife Opiekun ponosić będzie, w okresie obowiązywania Umowy MyLife,
co miesiąc opłatę za kartę MyLife w kwocie ………….………zł., poprzez ustanowione polecenie zapłaty /
zlecenie stałe z karty płatniczej.
4. Opiekun zobowiązuje się, w trakcie obowiązywania Umowy MyLife, do niewycofania ustanowionego
w związku z Umową MyLife polecenia zapłaty / zlecenia stałego.
5. Integralną część Umowy MyLife stanowi załącznik – Regulamin MyLife.
6. Opiekun oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu MyLife i akceptuje jego postanowienia, co
potwierdza własnoręcznym podpisem.
7. Strony oświadczają, iż na potrzeby niniejszej Umowy prawa i obowiązki Członka Klubu określone
w Regulaminie MyLife odnosić się będą odpowiednio do praw i obowiązków Opiekuna.
W imieniu Operatora:

Opiekun:

Opiekun wyrażazgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz Małoletniego przez Operatora –
firmę Acceler Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Canaletta 4, w celach marketingowych oraz
statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach
marketingowych jest dobrowolne. Opiekunowi i Małoletniemu przysługuje prawo do wglądu, zmiany
oraz usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Operatora.
Opiekun:

Małoletni:

