
Formularz zgłoszeniowy do programu “Bus Plus” 

EUROPEJSKIE LINIE AUTOKAROWE

Eurobus SP.z o.o.
40-084 Katowice
ul. Opolska 22

e-mail: eurobus@eurobus.pl

Nr oddanych biletów
lub wymienianej

karty stałego klienta

Oświadczam, że akceptuję Zasady i warunki Programu Lojalnościowego “Bus Plus”
Administratorem bazy danych jest “Eurobus” Sp. z o.o. z siedzibą 
w Katowicach, ul Opolska 22. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - brak 
tych danych uniemożliwia uczestnictwo w programie. Każdy ma prawo wglądu do 
swoich danych osobowych i ich poprawiania.

Adnotacje biura Podróży i pieczęć

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych 
osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez “Eurobus” 
Sp z o.o. z siedzibą w Katowicach
przy ulicy Opolskiej 22 dla celów realizacji Programu 
“Bus Plus”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i transfer moich danych 
osobowych w celach promocyjno-handlowych. Wyrażam zgodę na 
otrzymywanie od “Eurobus” Sp. z o.o. w ramach Programu “Bus 
Plus” informacji handlowej za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej.

data                      podpis uczestnika
.............   ..........................................

data                      podpis uczestnika
.............   ..........................................
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.............   ..........................................

UWAGA:
Prosimy o czytelne wypełnienie formularza.
1) Imię: 4) Adres e-mail:

2) Nazwisko:

3) Adres korespondecyjny

   Kod pocztowy:       

Ulica:

Numer
domu:

Numer
mieszkania:

nie posiadam

5) Numer używanego telefonu komórkowego:

-

0 - - -
6) Numer telefonu stacjonarnego:

0 -
7) Data urodzenia:

/      /
( rok / miesiąc / dzień )

8) Płeć:
K M

Państwo:

Miasto:
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