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WATER CARD igénylőlap 
 
 

Vezetéknév: 

   

 
Keresztnév: 

 

 
Régió/Csapat: 

 

 
E-mail: 

 

 
Születési Dátum: 

   

 
Irányítószám:               Város: 

 

 
Cím: 

 

 
Telefonszám: 

 

 
 

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT 
 

1. A nyilatkozat célja 

A 2018. május 25. napjától alkalmazandó, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú 
Rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az adatkezelés többek között 
akkor jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból 
történő kezeléséhez. 
 
Figyelemmel a GDPR 5. cikk (2), illetve a 7. cikk (2) bekezdéseire, az Arena Magyarország Kft. (a 
továbbiakban: Adatkezelő) jelen hozzájárulási nyilatkozat alkalmazásával kívánja igazolni, hogy az 
Érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. 
 
Alulírott ……………………………. (Érintett) ezúton – a megfelelő checkboxok kitöltésével – önkéntes, 
konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom a jelen nyilatkozat 3. 
pontjában szereplő személyes adataim kezeléséhez a 4. pontban meghatározott célokból. 
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   Az Adatkezelési tájékoztató tartalmát elolvastam, megértettem. 
 
 
2. Adatkezelő adatai 
 

.Név:     Arena Magyarország Kft. 
Székhely (levelezési cím):   1037 Budapest, Kunigunda útja 60. 
Cégjegyzékszám:    01-09-561150 
Adószám:                                     12169825-2-41 
Telefonos elérhetőség:   +36 1 436 0710 
Elektronikus elérhetőség:  info@arena.hu  
Nyilvántartásba vevő hatóság:  NAIH 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:  Kisteleki Antal, kisteleki.antal@arena.hu 
 
3. Érintett által megadott személyes adatok 
Név, Régió/Csapat, E-mail-cím, Születési Dátum, Lakcím, Telefonszám 
  
4. Adatkezelés céljai 

 Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom a 3. 
pontban szereplő személyes adataim az Arena Water Card törzsvásárlói kedvezménykártya által 
igénybe vehető kedvezmény érvényesítése céljából történő kezeléséhez. 
 

 Önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom a 3. 
pontban szereplő személyes adataim kezeléséhez, hogy az Adatkezelő Arena Water Card 
kedvezménykártyámmal vagy egyéb fontos információval kapcsolatban (pl. hírlevél) e-mailben vagy 
telefonon felkeressen. 
 
5. Hozzájárulás visszavonása 
Az adatkezeléshez való hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti 
a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.  
A visszavonás módja:  
A watercard@arena.hu e-mail címre vagy az Adatkezelő levelezési címére postai úton megküldött, a 
hozzájárulás visszavonására irányuló kérelem megküldése. 
 
Kelt.: ………………….., …………….év ……………….hónap …….nap 

 

 
 
___________________________________   ________________________________ 
 

    *Törvényes Képviselő aláírása          Kártyaigénylő  aláírása 
 
*18 éven aluliak az igénylőlap kitöltésével és törvényes képviselőjük írásbeli hozzájárulásával lehetnek a program tagjai 
 

Kérjük, a dokumentumot az alábbi címre visszajuttatni szíveskedj: 1037 Budapest, Kunigunda útja 60. 
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