KLUBKÁRTYA HOSSZABBÍTÁSI IGÉNYLŐ LAP
Alulírott…………………………………………………….. Zsigmondy Klubkártya tulajdonos igénylem a Gellért és
Széchenyi Gyógyfürdőbe érvényes Zsigmondy Klubkártyám 2018. érvre történő meghosszabbítását.
Tudomásul veszem, hogy a Zsigmondy Klubkártya csak a naptári évben naponta 1 alkalommal
érvényes fent nevezett két fürdő valamelyikében. A megváltott kedvezményes napi szekrényes
belépőjegy a fürdőben 4 órás benntartózkodásra jogosít. Tudomásul veszem, hogy a Gyógyfürdő az
igénybe vétel időpontját meghatározhatja, melyről tájékoztatást a változás előtt 1 héttel az
interneten, valamint a pénztáraknál tesz közzé. Klubkártyával vásárolt belépőhöz kabinjegy teljes
áron vásárolható. A klubkártya érvényességi ideje: 2018. december 31.
Nyilatkozom, hogy klubkártya tárgyévre szóló tájékoztatóját a kártya igénylésének időpontjában
megismertem, annak tartalmát tudomásul vettem, és azt a jelen igénylőlap aláírásával magamra
nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a klubkártya igénybevételének technikai
fejlesztése folyamatban van, és ehhez kapcsolódóan a BGYH Zrt. a technikai folyamat változtatásának
jogát fenntartja! Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a Zsigmondy kártyával kapcsolatos
beléptetési rendszer működésében, - melyek az igénybevételre vonatkozó előírásokat nem érintik változás történik, a részemre átadott gravírozott proxy órát a változást követő első igénybe vételkor a
pénztárban leadom.
A klubkártya 2018. évre történő meghosszabbításának díja: 5.000 Ft, amely tartalmazza a kártya
hosszabbítás díját és az ügyintézési díjat (a proxy óra ellenértékét azonban nem).
Személyes adatok:
Név: ##……………………………………………………………………………………………….…..
Klubkártya sorszáma: …………………………………………………………….……………… (fénykép alatti első számsor)
Adatvédelmi nyilatkozat:
1.

2.

3.

4.

Alulírott az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (a továbbiakban: Infotv.)
rendelkezései alapján hozzájárulásomat adom a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (1034 Budapest, Szőlő utca 38., a
továbbiakban Adatkezelő) részére, hogy a kártyaigényléssel, használattal és hosszabbítással összefüggésben átadott személyes
adataimat nyilvántartsa és kezelje.
Az Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:
2.1. Adatkezelés célja: Kártyahasználati jogosultság meghosszabbítása, jogosulatlan használat kiküszöbölése., kártyahasználattal, és
a fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatás.
2.2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
2.3. Kezelendő személyes adatok köre: kártya tulajdonosának fényképe, neve, számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma..
2.4. Adatkezelés időtartama: Hosszabbításra vonatkozó lehetőség okán a tárgyévet követő év második hónapjának utolsó napjáig.
A számlázási adatokat ezen túlmenően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján 8 évig meg kell őrizni.
2.5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő azon munkatársai
kezelhetik, akiknek ez munkavégzéshez feltétlenül szükséges, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az Infotv. értelmében Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, valamint jogellenesnek vélt adatkezelés
esetén tiltakozhat azok kezelése ellen, továbbá az Adatkezelő belső adatvédelmi felelőséhez, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz, valamint az illetékes megyei törvényszékhez fordulhat.
A részletes tájékoztatás alapján a személyes adataim Adatkezelő részéről történő kezeléséhez hozzájárulásomat önként
megadom.

_________________________
Aláírás (kötelező)
A Palatinus fürdőbe 2018. december 31-ig érvényes vouchert a mai napon átvettem. Sorszáma:
...............................
Budapest, 201... …………………… hó ..... napja
……………….………………….
igénylő aláírása

