KLUBKÁRTYA HOSSZABBÍTÁSI IGÉNYLŐ LAP
Alulírott, …………………………………………………….. Zsigmondy Klubkártya tulajdonos igénylem a Széchenyi,
Gellért és Rudas Gyógyfürdőbe érvényes Zsigmondy Klubkártyám egy évre történő
meghosszabbítását.
Tudomásul veszem, hogy a klubkártya lehetőséget nyújt a Széchenyi, Gellért vagy a Rudas
Gyógyfürdő igénybevételére 2.900 Ft napi jegyár befizetése mellett vegye az alábbiak szerint.
 A Zsigmondy Klubkártya az érvényességi időn belül naponta 1 alkalommal érvényes fent nevezett
fürdők valamelyikében. A megváltott kedvezményes napi szekrényes belépőjegy a fürdőben 4
órás benntartózkodásra jogosít. Klubkártyával vásárolt belépőhöz kabinjegy teljes áron
vásárolható.
 A klubkártya érvényességi ideje a hosszabbítástól számított 365 nap.
 Jogosulatlan felhasználás, illetve visszaélés esetén a kártya 365 napra letiltásra kerül. A letiltott
kártya tulajdonosa ezen időszak alatt nem jogosult újabb klubkártya igénylésére.
 Amennyiben a fürdőben 4 órán túl tartózkodik, túlfürdési díjat köteles fizetni. A túlfürdési díj
mértéke a kedvezményes jegyár, illetve a teljes árú, hétvégi jegyár közötti különbség. A kilépés
után lehetőséget biztosítunk a pénztárban a bent töltött idő lekérdezésére.
 Amennyiben a kártyán lévő fénykép alapján a vendég személyazonossága nem beazonosítható,
úgy a pénztáros jogosult a vendégtől azonosításra alkalmas iratot elkérni.
 A kártya igénylője egyidejűleg csak 1 db kártyával rendelkezhet. A fényképes klubkártya át nem
ruházható, kizárólag a klubkártya igénylő használhatja. A kártya elvesztése esetén a pótlásra
vonatkozó igénybejelentést az ügyfélszolgálaton (1146 Budapest, Állatkerti krt. 9-11.) kell
megtenni személyesen. Ügyintézési díj: 5.000 Ft. Bűncselekmény gyanúja esetén rendőrségi
jegyzőkönyv bemutatása mellett a pótlás térítésmentes.
 A kártya által nyújtott kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
 A klubkártyával rendelkező vendégek a Széchenyi Fürdőben az uszoda felőli oldalon található,
Zsigmondy Klubkártya Elfogadóhelyen vásárolhatják meg napi belépőjüket.
 A fürdő az igénybevétel időpontját meghatározhatja, melyről tájékoztatást a változás előtt 1
héttel az interneten, valamint a pénztáraknál tesz közzé.
Tudomásul veszem, hogy a klubkártya a Szt. Gellért Gyógyfürdő és Uszodában – annak teljes körű
rekonstrukciója miatt – 2022. május 31-ig vehető igénybe. Kijelentem, hogy a BGYH Zrt.-vel
szemben a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatosan semmilyen jogcímen igényt, követelést nem
támaszt.
Nyilatkozom, hogy klubkártya alábbi tájékoztatóját a kártya igénylésének időpontjában
megismertem, annak tartalmát tudomásul vettem, és azt a jelen igénylőlap aláírásával magamra
nézve kötelezőnek ismerem el.
A klubkártya 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)
Sorszáma: .............................................................................
Budapest, 202... …………………… hó ..... napja
……………….………………….
igénylő aláírása

Adatvédelmi tájékoztató:
A. Kártyaigénylés, használat és hosszabbítás.
1. A BGYH Zrt. a Zsigmondy Klubkártya igényléséhez, a fürdőszolgáltatáshoz kapcsolódó szerződéssel
összefüggésben átadott személyes adatait kezeli.
2. A Fürdő az Ön személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), valamint
az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el.
3. Az Adatkezelő vonatkozásában tudomásul veszem, hogy:
3.1. Adatkezelés célja: Kártyaigénylés megvalósulása, jogosulatlan használat kiküszöbölése, igénylő értesítése a
kártya elkészültéről, kártyahasználati jogosultság meghosszabbítása, kártyahasználattal, és a fürdőüzemeltetéssel
kapcsolatos tájékoztatás.
3.2. Adatkezelés jogalapja: a Zsigmondy klubtagsági szerződéses jogviszony létrejötte, a kártya kibocsátása
3.3. Kezelendő személyes adatok köre: kártya tulajdonosának fényképe, neve, számlázási címe, e-mail címe,
telefonszáma.
3.4. Adatkezelés időtartama: Hosszabbításra vonatkozó lehetőség okán a kártya érvényességi idejét követő 60 nap. A
számlázási adatokat ezen túlmenően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) alapján 8 évig meg kell
őrizni.
3.5. 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.
4. Ön bármikor kérhet a Fürdőtől tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, a személyes adatai rendelkezésre
bocsátását igényelheti, illetve személyes adatainak helyesbítését kezdeményezheti. A kérelmet a BGYH Zrt.-hez
kell címeznie postai úton vagy elektronikus levélben: info@budapestspas.hu. Írásbeli kérelmére a BGYH Zrt. a
lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem hivatalos átvételétől számított 30 napon belül érdemben
válaszol.
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Vendégeinket, hogy fürdőinkben videó megfigyelő rendszer (elektronikai és
mechanikai vagyonvédelmi rendszer) működik. A fürdőben a beléptetést, illetve meghatározott események
megfigyelését digitális video rögzítővel végezzük. A rendszer hangot nem rögzít.
A BGYH Zrt. részletes adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója elérhető a társaság honlapjáról:
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/tevekenysegre-mukodesre-vonatkozo-adatok.
B. A kártya használatával és a fürdőkkel kapcsolatos fogyasztói tájékoztatók, ismertetők, hírlevelek.
1. Amennyiben Ön a klubkártya használatához szükséges tájékoztatások mellett aktuális szolgáltatásainkról is
naprakész információkat szeretne kapni hírlevelek formájában, úgy nevét és mail címét kezeljük az Ön hozzájárulása
alapján. Hírlevél szolgáltatásainkról a későbbiekben le is iratkozhat és ebben az esetben a későbbiekben nem küldünk
Önnek leveleket és adatait sem kezeljük e szolgáltatás kapcsán A klubkártya igénylése mellett Önnek lehetősége
kínálkozik feliratkozni hírlevél- szolgáltatásunkra.
2.2.1. Adatkezelés célja: tájékoztatás a BGYH szolgáltatásairól
2.2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
2.3. Kezelendő személyes adatok köre: név, e-mail címe
2.4. Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, a hírlevélről való leiratkozás időpontjáig.
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.
3. Ön jogosult személyes adatainak kezeléséről tájékoztatást kérni, valamint jogellenesnek vélt adatkezelés esetén
tiltakozhat azok kezelése ellen, továbbá a Fürdőnél továbbá, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz, valamint az illetékes megyei törvényszékhez fordulhat.
A fenti adatvédelmi tájékoztató ismeretében adataim kezeléséhez hozzájárulásomat adom.
Budapest, 202 …………………………………………………..
…………………….…………………………….………………….
igénylő aláírása

