
 

 

Gáspár Medical Center Club Kártya igénylő lap 

Kérjük az igénylő lapot olvashatóan és hiánytalanul kitölteni! 

 

Club kártya igénylő adatai 

 

Név: ..................................................................................................................................  

Születési hely dátum: .......................................................................................................  

Levelezési cím: 

Város: ......................................................  Irányító szám: ���� 

Cím: .................................................................................................................................  

Mobil telefonszám: ..........................................................................................................  

Egyéb telefon: ...................................................................................................................  

Email cím:.........................................................................................................................  

TAJ szám: ���  ���  ��� 

 

Pontszám igazoló lapot igazolta 

 

Elért pontszám, kártya jogosultság: .................. pont 

GMC Bronz Kártya – GMC Ezüst Kártya – GMC Arany Kártya 

Társkártyára jogosultság (bon kiadása):  

Nincs - 1db GMC Bronz Kártya - 2 db GMC Bronz Kártya 

 

Kártyaigénylő nyilatkozata 

 

Alulírott, ………………………………………………………………………………………………………… sajátkezű 

aláírásommal igazolom, hogy megismertem és elfogadom a Gáspár Medical Center 

kártyahasználat és adatkezelés feltételeit. Hozzájárulok, hogy a Gáspár Medical Center 

személyes adataimat elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza, alvállalkozójával 

feldolgoztassa. Az adatkezelés és feldolgozás célja a törzsvásárlói rendszer működtetése és a 

vásárlók igényeinek felmérése, rendszerbe adaptálása, törzsvásárlók hatékonyabb 



 

 

tájékoztatása az igénybe vehető akciókról, kedvezményekről. A Gáspár Medical Center és 

esetleges alvállalkozója, a megadott adatokat saját marketing tevékenységéhez 

felhasználhatja, de más, harmadik fél számára nem adhatja ki (1992. évi LXIII Tv 3§).  

Tudomásul veszem, hogy a törzsvásárlói kártya elveszítése, megsérülése esetén a GMC Club 

Kártya tulajdonos új kártyát igényelhet 3.000 Ft kártyapótlási díj ellenében, de a Gáspár 

Medical Center az elveszített kártya adattartalmáért nem vállal felelősséget. 

Amennyiben a törzsvásárló megtagadja személyes adatainak felhasználását írásban, vagy a 

kiállítás után meg kívánja szakítani, úgy a kártya bevonásával, megszüntetendő a 

törzsvásárlói státusz is. 

A GMC Club Kártya igénylőlapot csak a törzsvásárló saját kezűleg, saját aláírásával láthatja el. 

Amennyiben más adataival való visszaélés történik, a Gáspár Medical Center egyoldalúlag 

kivonhatja a kártyát a forgalomból, megszüntetve az azzal járó kedvezményeket is. 

Tudomásul veszem, hogy a GMC és partnercégei törzsvásárlóinak, szolgáltatás 

igénybevevőinek szeretne kedvezményeket biztosítani. A kedvezmény mértékét és 

kedvezményezett szolgáltatások, termékek körét számos tényező határozza meg. A 

kártyaszabályzatot és a kedvezményeket részletes árkönyvben rögzítik, mely megtekinthető a 

Gáspár Medical Center recepcióján (legfrissebb és érvényes példány) és rövidített változatát a 

gasparmed.hu oldalon. A körülmények változása esetén a GMC és partnercégei fenntartják a 

jogot a GMC Club Kártya Szabályzat, a termékek és szolgáltatások körének, 

kedvezménykategóriáinak, az egyes kedvezmény mértékek változtatására. 

 

Kijelentem, hogy a clubkártya szabályzatot rendelkezésemre bocsátották, lehetőséget kaptam 

az abban foglaltak tanulmányozására és azt magamra nézve kötelezően elfogadom. 

 

Budapest, ............................................................................. 

 

 

.................................................................  .................................................................  

               GMC Club Kártya igénylő                        GMC Club Kártya igénylő lapot átvevő                                               

 

 

 

GMC igazgató jóváhagyó aláírása: ......................................................        

                ph. 


