KLUBKÁRTYA IGÉNYLŐ LAP
Alulírott …………………………………………………….. a Budapest Gyógyfürdői és
Hévizei Zrt.-től (a továbbiakban: BGYH Zrt.) a mai napon a Széchenyi, Gellért és Rudas
Gyógyfürdőbe érvényes, éves Zsigmondy Klubkártyát igényelek.
Tudomásul veszem, hogy a Zsigmondy Klubkártya naponta 1 alkalommal érvényes fent
nevezett három fürdő valamelyikében. A megváltott kedvezményes napi szekrényes
belépőjegy a fürdőben 4 órás benntartózkodásra jogosít. Napi többszöri felhasználás esetén
a Klubkártya letiltásra kerül.
A Zsigmondy Klubkártya felhasználhatóságára vonatkozó mindekor hatályos információkat a
BGYH Zrt. a www.budapestgyogyfurdoi.hu holnapon, illetve a fürdőben kihelyezett
tájékoztatókon teszi közzé.
A BGYH Zrt. felhívja a Zsigmondy Klubkártya igénylőinek a figyelmét, hogy a Gellért Fürdő
területén – várhatóan 2022. február hónaptól – a fürdő rendkívül sérülékeny műszaki
állapotára tekintettel – már évek óta tervezett – teljes körű rekonstrukciós munkák
megvalósítását tervezi. Ennek pontos időpontjáról a munkálatok megkezdése előtt honlapján
értesíteni fogja vendégeit. A Zsigmondy Klubkártya tulajdonosaként tudomásul veszem, hogy
a tervezett munkálatok a Klubkártya Gellért fürdőben történő felhasználhatóságát
akadályozhatják, illetve korlátozhatják, mindezért a BGYH Zrt. már 2021. májustól a
Klubkártya felhasználhatóságát kiterjesztette a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest,
Döbrentei tér 9.) szolgáltatásainak igénybevételére is. A Zsigmondy Klubkártya igénylésével
kijelentem, hogy a BGYH Zrt.-vel szemben a jelen pontban foglaltakkal kapcsolatosan
semmilyen jogcímen igényt, követelést nem támasztok.
Amennyiben a fürdőben 4 órán túl tartózkodik, túlfürdési díjat köteles fizetni. Túlfürdés
esetén a túlfürdési díj megfizetése után adható ki a fürdő pénztárában újabb kedvezményes
belépésre jogosító óra. 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 Klubkártya igénylője egyidejűleg 1 db kártyával rendelkezhet. A fényképes Klubkártya,
illetve a kártyával vásárolt kedvezményes belépő át nem ruházható, kizárólag a
Klubkártya igénylő használhatja. A Klubkártyával érkező vendégek, a mindenkor
hatályos, fürdőszolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogszabályok betartása mellett
jogosultak a kedvezményes belépőt megváltani.
Jogosulatlan felhasználás, illetve visszaélés esetén a Klubkártya letiltásra kerül. A letiltott
Klubkártya tulajdonosa a visszaéléstől számított 365 napig nem jogosult újabb Klubkártya
igénylésére. A Klubkártya vagy óra elvesztése esetén a pótlásra vonatkozó igénybejelentést az
ügyfélszolgálaton (1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.) kell megtenni személyesen.
Ügyintézési díj: 5.000 Ft. Bűncselekmény gyanúja esetén rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása
mellett a pótlás térítésmentes.
A Klubkártya által nyújtott kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
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Tudomásul veszem, hogy a BGYH Zrt. az igénybevétel időpontját meghatározhatja, melyről
tájékoztatást a változás előtt 1 héttel az interneten, valamint a pénztáraknál tesz közzé.
Személyes adatok:
(A személyes adatok megadásának hiányában a Klubkártya nem értékesíthető.)
Név: ………………………………………………………………………….………………
Számlázási cím: ………………………………………………………………………………
A Klubkártya átvételéről az alábbi módon kérem az értesítést:
e-mail: …………………………………………………………………………………………..
Telefonszám: ……………………………………………………………………………………
Átvétel helye:  Széchenyi fürdő
 Gellért fürdő
(Az átvétel helyét kérjük X-szel jelölni szíveskedjen!)

 Rudas fürdő

Az általam megadott adatok helyességéért felelősséget vállalok. Az alábbi adatvédelmi
tájékoztatót elfogadom.:
Budapest, 202……………………………
………………………………..
igénylő aláírása
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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
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 az alábbiakat:
3.1. Adatkezelés célja: Klubkártya igénylés megvalósulása, jogosulatlan használat
kiküszöbölése, igénylő értesítése a Klubkártya elkészültéről, Klubkártya
használati jogosultság meghosszabbítása, Klubkártya használattal és a
fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatás.
3.2. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
3.3. Kezelendő személyes adatok köre: Klubkártya tulajdonosának fényképe, neve,
számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma.
3.4. Adatkezelés időtartama: A Zsigmondy Klubkártya érvényességi idejének lejártát
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 (1034
Budapest, Szőlő u. 38.) 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 videó 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.
A Klubkártya Adatvédelmi Tájékoztatót megismertem, annak tartalmát tudomásul vettem.
Budapest, 202……………………………
………………………………..
igénylő aláírása
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Hozzájárulás Zsigmondy Klubkártya igényléséhez szükséges
személyes adatok kezeléséhez
Alulírott
Név: ……………………………………………………………………………..
Lakcím: …………………………………………………………………………
mint a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt. (továbbiakban: BGYH Zrt.) által kiállított
Zsigmondy kártya jogosultja nyilatkozom, hogy az Európai Unió 2016/679 adatvédelmi
rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntesen hozzájárulok ahhoz, a
vásárlás során megadott személyes adataimat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám), a
Klubkártya igénylés megvalósulása, igénylő értesítése a Klubkártya elkészültéről, a
Klubkártya használati jogosultság meghosszabbítása, Klubkártya használattal és a
fürdőüzemeltetéssel kapcsolatos tájékoztatás, valamint a BGYH Zrt. által a Zsigmondy kártya
vásárláskor rólam készített fényképfelvételt a Zsigmondy kártya szabályszerű használatának
ellenőrzése céljából kezelje.
Az adatkezelés időtartama a Zsigmondy kártya érvényességi idejének lejártát követő 30. nap
(a Klubkártya esetleges meghosszabbításának lehetőségére tekintettel). Az adatkezelés
időtartamának lejártával a személyes adatok törlésre kerülnek.
Tudomásul veszem, hogy jogomban áll kérelmezni a BGYH Zrt.-től a tájékoztatást személyes
adataim kezeléséről, a személyes adataim rendelkezésre bocsátását igényelhetem, illetve
személyes adataimnak helyesbítését, valamint személyes adataimnak – a kötelező adatkezelés
kivételével – törlését vagy zárolását kezdeményezhetem, továbbá jogosult vagyok jelen
hozzájárulásom visszavonásához. A kérelmet a BGYH Zrt.-nek kell címezni postai úton vagy
elektronikus levélben az info@budapestspas.hu címre.
Jelen nyilatkozat kitöltése 2 példányban történik. A személyes adatok kezelésére a BGYH Zrt.
mindenkor
hatályos
adatkezelésre
és
adatvédelemre
vonatkozó
szabályzatai
(www.budapestgyogyfurdoi.hu honlapon elérhető), az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, továbbá az egyéb vonatkozó
jogszabályok irányadók.
Budapest, 2021. …………….
…………………………………………………….
Zsigmondy Klubkártya vásárló
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Ikt.sz:. ZS/2021-………….

Klubkártya díja: 5.000 Ft, azaz ötezer forint.

Név: ……………………………………………………………………………
Számlázási cím: ………………………………………………………………..

Fénykép száma: ………………………………………………………………..

Klubkártya sorszáma: ………………………………………………………….
Számlaszám: ……………………………………………………………………

Az aláírás csak a Klubkártya átvételének időpontjában szükséges!

Budapest, 202……………………………
………………………………..
igénylő aláírása
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TÁJÉKOZTATÓ A ZSIGMONDY KLUBKÁRTYA IGÉNYLÉSÉRŐL
Tisztelt Klubkártya Igénylő!
A Klubkártya lehetőséget nyújt arra, hogy Ön a Széchenyi, Gellért vagy a Rudas Gyógyfürdőt
2.900 Ft napi jegyár befizetése mellett vegye igénybe az alábbiak szerint.
A fényképes klubkártyával:
• naptári évben naponta 1 alkalommal veheti igénybe a Széchenyi, Gellért vagy a Rudas
Gyógyfürdőt, a kedvezményes napi szekrényes belépővel a fürdőben 4 órát tartózkodhat.
• Jogosulatlan felhasználás, illetve visszaélés esetén a Klubkártya letiltásra kerül. A letiltott
Klubkártya tulajdonosa a visszaéléstől számított 365 napig 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 Klubkártya igénylője egyidejűleg 1 db kártyával rendelkezhet. A fényképes Klubkártya,
illetve a kedvezményes belépő át nem ruházható, kizárólag a Klubkártya igénylő használhatja.
A Klubkártya elvesztése esetén a pótlásra vonatkozó igénybejelentést az ügyfélszolgálaton
(1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.) kell megtenni személyesen. Ügyintézési díj: 5.000 Ft.
Bűncselekmény gyanúja esetén rendőrségi jegyzőkönyv bemutatása mellett a pótlás
térítésmentes.
• A Klubkártya által nyújtott kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze.
A Klubkártya érvényessége: az igénylés napjától számított 365 nap. A Klubkártya
érvényességének lejártát követő 60 napon belül az érvényesség meghosszabbítható a
Széchenyi, Gellért és Rudas fürdő pénztárában.
Klubkártya ügyintézésének módja:
Az igénylőlapot le lehet tölteni a www.budapestgyogyfurdoi.hu weboldalunkról és kitölthető a
BGYH Zrt. ügyfélszolgálatán (1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.) is.
Az igénylőlapot a BGYH Zrt. ügyfélszolgálatán (1146 Budapest, Állatkerti körút 9-11.) lehet
leadni hétfő-szerda 8.30-15.30, csütörtök: 11.00-18.00 és péntek: 8.30-13.30 óra között (Ebédidő:
12.00-12.30), ahol egyben a fényképezésre is sor kerül.
A Klubkártya díja: 5.000 Ft (kiállítás díja). A Klubkártya elkészítésének ideje várhatóan 2 hét.
A kártyához saját proxy óra nem tartozik, a belépéshez szükséges proxy óra minden
belépést megelőzően a fürdő pénztárában kerül kiadásra, és távozáskor a kapu elnyeli azt.
A Klubkártya átvétele az Igénylő által választott fürdőben személyesen vagy meghatalmazással a
számla bemutatásával lehetséges.
Széchenyi fürdő: az Állatkerti körút felőli aulában található információs pultban (hétköznapokon
7.00 és 18.00 óra között)
Gellért fürdő: információs pultban (bármely napon 9.00 és 19.00 óra között)
Rudas fürdő: pénztárban (hétköznapokon 6.00 és 18.00 óra között)
Jó egészséget és kellemes pihenést kívánunk!
Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
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