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Általános Szerződési Feltételek elfogadása
Alulírott a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Miskolc Pass Classic kártya
használatára szerződést kötök a kártyarendszert üzemeltető MIDMAR Nonprofit Közhasznú Kft.
(3530 Miskolc, Széchenyi út 16.)-vel – továbbiakban üzemeltető - és elfogadom az ÁSZF-et, amely az
üzemeltető www.miskolcpass.com és www.hellomiskolc.hu honlapjain elérhető.

Adatkezelési tájékoztatás
1. Az Adatkezelő (MIDMAR Nonprofit Kft. székhelye: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 16., cg.: 05-09-

024717) jelen tájékoztatóval tájékoztatja a kártyatulajdonost (a továbbiakban: kártyatulajdonos), hogy
a Miskolc Pass Classic kártya rendszerhez való csatlakozás, részvétel során személyes adatait az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: Info tv.) 3.§ 2. pontjában meghatározott személyes adatait a kártyarendszer
működtetése, kártyatulajdonos azonosítása, kedvezmények kezelése, kártya rendszer működtetésével
összefüggő jogok és kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, feldolgozza és továbbítja. Az
adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet a kártyatulajdonos a jelen nyilatkozat aláírásával
ad meg.
2. Az adatkezelés a Miskolc Pass Classic kártya és kedvezmények érvényessége ideje és azt követő három
év időtartam alatt áll fenn. Az adatkezelés célja a kártya és a beváltható kedvezmények érvényességi
idejének lejártát követő 3. év azonos naptári napján megszűnik. A cél megszűnését követő 15 napon
belül a személyes adatokat az adatkezelő törli.
3. Tekintettel arra, hogy a Miskolc Pass Classic kártya harmadik személyeknél (szolgáltatók)
kedvezmények igénybevételével jár, ezért a kártyatulajdonos személyes adatait az adatkezelő átadhatja
a kedvezményt biztosító szerződött partnereknek a partnerre vonatkozóan és ezen túlmenően
ellenőrzés céljából teljes körűen a Miskolc Holding Zrt-nek és Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának.
4. Az Adatkezelő adattovábbítási jogosultságát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatósághoz történő bejelentkezése, valamint az érintettek hozzájárulása alapozza meg.
A kártyatulajdonos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ezt külön, az Adatkezelőhöz
címzett, írásbeli nyilatkozattal is megteheti, valamint jogosult az erre vonatkozó nyilatkozatot nem
kitölteni, ilyen esetben azonban nem vehet részt a Miskolc Pass Classic kártya kedvezményeinek
igénybevételében. Amennyiben az ügyfél jelen elfogadó nyilatkozatot igényli, abban az esetben egy
másolati példányt postázunk az adatkezelési hozzájárulásban megadott címre.
Adatkezelő a www.miskolcpass.com és www.hellomiskolc.hu közzé tett Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatban rögzített módon jár el az adatok megismerése, kezelése, feldolgozása,
továbbítása során, különös tekintettel az adatbiztonság követelményének szem előtt tartására.
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Az Adatkezelő tájékoztatja a kártyatulajdonost, hogy az Info tv. 15.§ (1)-ben meghatározottak szerint,
a kártyatulajdonos kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kártyatulajdonos a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen az érintett lakhelye szerint
illetékes Törvényszékhez fordulhat keresettel, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadsághoz (címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) kérelemmel.
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS:
Alulírott személyes adataimat önként a fenti tartalommal adom meg és a jelen nyilatkozat aláírásával
hozzájárulok személyes adataim adatkezelő általi teljes körű megismeréséhez, kezeléséhez,
feldolgozásához és a tájékoztatóban meghatározott jogi személyekhez történő továbbításához.
Személyes adatok:
Teljes név:……………………………………………………………………………….
Teljes születési név:………………………………………………………………………
Lakhely:………………………………………………………………………………….
Postacím:…………………………………………………………………………………
Lakcímkártya száma:……………………………………………………………………..
Születési hely és idő:………………………………………………………………….......
Anyja teljes születési neve:………………………………………………………………..
Telefonszáma:
-

vezetékes:……………………………………………………………………………

-

mobil:……………………………………………………………………………….

E-mail címe:………………………………………………………………………………

Miskolc, 2017........................................

Kártyatulajdonos aláírása:

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