
Platinum-matkaprofiili
Mitä enemmän tiedämme sinun ja perheesi matkustustoiveista, sitä tehokkaammin ja paremmin pystymme palvelemaan sinua matkavarauksesi 
yhteydessä. Tämän vuoksi pyydämme sinua täyttämään tämän matkamieltymyksiäsi kartoittavan lomakkeen ja palauttamaan sen osoitteella 
AMERICAN EXPRESS, Tunnus 5003913, 00003 VASTAUSLÄHETYS.

Platinum-pääkortinhaltijan tiedot

Etunimi

Sukunimi

Osoite

Postinumero Postitoimipaikka

Sähköposti*

Matkapuhelin

Syntymäaika Kansalaisuus

Platinum-korttisi 
numero – – Kortin viimeinen 

 voimassaoloaika
Platinum-pääkortinhaltija ymmärtää ja antaa suostumuksensa siihen, että annettuja tietoja käytetään kääntöpuolen ”Henkilötietojen käyttö” -selostuksen mukaisesti.

Pääkortinhaltijan toiveet lentoyhtiöistä, hotelleista ja autovuokraamoista

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Istuinpaikka Käytävä Ikkuna

Erityisruokavalio Diabetes Laktoositon Gluteeniton Kasvis Muu, mikä

Hotelliketju Kanta-asiakasnumero

Hotelliketju Kanta-asiakasnumero

Autonvuokrausyhtiö Kanta-asiakasnumero

Autonvuokrausyhtiö Kanta-asiakasnumero

Vaihdetyyppi Manuaali Automaatti

Platinum-rinnakkaiskortinhaltijan tiedot

Etunimi

Sukunimi

Sähköposti*

Matkapuhelin

Syntymäaika Kansalaisuus

Platinum-rinnakkais-
kortin numero – – Kortin viimeinen 

 voimassaoloaika
Platinum-rinnakkaiskortinhaltija ymmärtää ja antaa suostumuksensa siihen, että annettuja tietoja käytetään kääntöpuolen ”Henkilötietojen käyttö” -selostuksen mukaisesti.

Platinum-rinnakkaiskortinhaltijan toiveet lentoyhtiöistä, hotelleista ja autovuokraamoista

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Lentoyhtiö Kanta-asiakasnumero

Istuinpaikka Käytävä Ikkuna

Erityisruokavalio Diabetes Laktoositon Gluteeniton Kasvis Muu, mikä

Hotelliketju Kanta-asiakasnumero

Hotelliketju Kanta-asiakasnumero

Autonvuokrausyhtiö Kanta-asiakasnumero

Autonvuokrausyhtiö Kanta-asiakasnumero

Vaihdetyyppi Manuaali Automaatti

* Luovuttamalla sähköpostiosoitteesi annat meille suostumuksen lähettää sinulle palveluviestejä, jotka käsittävät myös mahdolliset korttiehtojen muutokset. Samalla annat suostumuksesi lähettää sinulle tietoa korttiin 
liittyvistä palveluista ja eduista sekä vain kortinhaltijoille tarkoitetuista yhteistyökumppaneidemme tarjouksista. Sähköpostiosoitettasi ei koskaan anneta kolmannen osapuolen käyttöön (katso lähemmin Korttiehtojen 
kohta “Tietojenkäsittely”). Mikäli haluat rajoittaa vastaanottamaasi markkinointiviestintää, voit milloin tahansa päivittää markkinointi-lupavalintasi My Account Online -palvelussa tai soittamalla asiakaspalveluumme.
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Henkilötietojen käyttö
Ennen kuin lähetät matkaprofiililomakkeesi meille, lue seuraavat kappaleet. Niissä määritellään, miten American Express Services Europe Limited, filial-sivuliike käsittelee ja käyttää 
sinua koskevia tietoja tarjotakseen sinulle matkapalveluja sekä oheistuotteita ja -palveluja.

1. American Express
a. luovuttaa tietoja sinusta ja valitsemistasi matkapalve-

luista maailmanlaajuiseen American Express -konser-
niin kuuluville yrityksille (mukaan luettuina ne valtuu-
tetut American Express -edustajat, jotka tarjoavat sen 
nimissä matkapalveluja), yhteistyökumppaneillemme 
sekä kaikille valtuuttamillesi henkilöille. Lisäksi Ameri-
can Express vastaanottaa näiltä tahoilta tietoja tarjo-
takseen matkapalveluja, käsitelläkseen ja periäkseen 
maksuja matkapalveluista sekä hallinnoidakseen niitä 
kanta-asiakas- tai vakuutusohjelmia, joihin kuulut.

b. käyttää tietoja sinusta ja matkakustannuksistasi 
auttaakseen matkapalvelujen tarjoamisessa, niihin 
liittyvien maksujen hyväksynnässä ja petosten estä-
misessä.

c. tallentaa matkaprofiililomakkeestasi saamansa tiedot 
varausjärjestelmiinsä. Näitä tietoja käytetään pyytä-
miesi matkapalvelujen tarjoamiseen sinulta saatujen 
tietojen perusteella. American Express luovuttaa 
tarpeelliset tiedot mm. lentoyhtiöiden, hotellien ja 
autonvuokraamojen käyttöön tarjotakseen sinulle 
toivomasi matkapalvelut.

d. voi käyttää Suomen lainsäädännön mukaisesti tieto-
jasi matkapalvelujen käyttötavastasi tarkoituksenaan 
kehittää tai tarjota sinulle (postitse, puhelimitse tai 
sähköpostitse) kiinnostuksesi mukaisia tuotteita tai 
palveluja. Tässä voidaan käyttää tämän matkapro-
fiililomakkeen tietoja, kyselyjä ja tutkimuksia (joissa 
sinuun saatetaan ottaa yhteyttä postitse, puhelimitse 
tai sähköpostitse). Jos haluat nimesi ja osoitteesi pois 
mahdollisista markkinointiohjelmista, soita Platinum 
Asiakaspalveluun 0800 133 211. Halutessasi lisätie-
toja ota yhteyttä American Expressin toimistoon.

e. voi nauhoittaa soittamiasi tai sinulle soittamiaan 
puheluita varmistaakseen palvelun ja matkapalvelu-
tarjonnan tasalaatuisuuden.

f. voi luovuttaa tietojasi tai käyttää niitä itse muissa 
Euroopan unioniin kuulumattomissa maissa, joissa 
tietosuojalait eivät ehkä ole yhtä kattavia kuin Euroo-
pan unionissa, kun varaat tai käytät matkapalveluja. 
American Express on kuitenkin ryhtynyt tarvittaviin 
toimenpiteisiin varmistaakseen, että tietosi suojataan 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa yhtä hyvin kuin 
Euroopan unioniin kuuluvissa maissa.

2.  Hyväksymällä nämä ehdot suostut siihen, että 
varaustietosi, matkasuunnitelmasi ja matkavahvis-
tuksesi voidaan lähettää internetin kautta American 
Expressille ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. 
American Express pyrkii kaikin tavoin varmistamaan 
tietoturvan, mutta ei ole korvausvelvollinen, jos kysei-
set tiedot joutuvat vääriin käsiin.

3.  American Express käyttää kehittynyttä teknologiaa 
ja ohjeistaa tarkoin henkilökuntansa varmistaakseen 
tietojesi nopean, tarkan ja täydellisen käsittelyn tieto-
suojalain säädännön mukaisesti.

4.  Halutessasi American Express toimittaa sinulle mat-
kaprofiilisi tarkistusta varten. Jos jotkin American 
Expressin käytössä olevat sinua koskevat tiedot ovat 
mielestäsi virheellisiä tai epätäydellisiä, päivitämme 
tiedot viipymättä. American Express säilyttää sinua 
koskevia tietoja vain niin kauan kuin yllä olevista 
syistä on tarpeen tai niin kauan kuin voimassaolevat 
lait sitä vaativat.

American Express, Platinum Card, FI-00070 American Express

American Express Services Europe Limited, Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Lontoo, SW1W 9AX, Iso-Britannia. Englannissa ja Walesissa perustettu osakeyhtiö, jonka rekisteröintitunnus 
on 1833139 ja jonka toiminta on luvanvaraista ja säädeltyä Iso-Britannian Financial Conduct Authorityn toimesta. Yrityksen suomalainen sivuliike American Express Services Europe Limited, filial – 
sivuliike, Y-tunnus 1036910-0, noudattaa Suomen lainsäädäntöä ja on Finanssivalvonnan valvonnan alainen. CAM7337  05/17

Perheen tiedot

Etunimi

Sukunimi

Sukulaisuussuhde Syntymäaika

Etunimi

Sukunimi

Sukulaisuussuhde Syntymäaika

Etunimi

Sukunimi

Sukulaisuussuhde Syntymäaika

Etunimi

Sukunimi

Sukulaisuussuhde Syntymäaika

Signature on file
”Signature on file” -sopimuksella annat Platinum Matkapalvelulle oikeuden veloittaa tilaamasi matkat American Express -kortiltasi, ”Signature on file” -sopimusta voidaan käyttää 
niin kauan kun Platinum-korttitili on voimassa. Allekirjoittamalla hyväksyt ”Signature on file” -sopimuksen.

Pääkortinhaltijan 
allekirjoitus

Päivämäärä

Valtakirja matkavarausten tekemistä varten

Valtuutetun nimi

Valtuutetun  
henkilötunnus Puhelin

Sähköpostiosoite

Valtuutetun 
allekirjoitus ja 
nimenselvennys
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