„Borszék kártya” kedvezményes kártya kiállításának szabályzata
Elfogadva a SC Dezvoltare Urbană SRL vezetőtanácsának 2021/1-es számú határozatával
1. A kártyát kiállító entitás: SC Dezvoltare Urbană SRL.
2. A cég adatai: Borszék, Kárpátok utca 6/A, Hargita megye, cégbejegyzési szám: J19/928/2006,
adószám: RO19134984.
3. A kártya kiállításának célja: kedvezmények nyújtása az igénylés pillanatában borszéki
lakcímmel rendelkező személyeknek a „Reménység Síközpontban” található sípályák, illetve a
nyári bobpálya használatához.
A síoktatók kizárólag személyes célra használhatják a „Borszék kártyát”. Az oktatási
tevékenység alatt és annak folyamatában a kedvezményes kártya nem használható.
4. A kártya igénylése kérés alapján történik, amelyet a borszéki Turisztikai és Információs
irodában, az ott dolgozó városházi alkalmazottak előtt kell kitölteni és leadni.
5. Az igénylők a következő adatokat kötelesek átadni: név, lakcím, telefonszám, személyi
igazolvány másolat, email-cím.
6. A Borszék kártyán feltüntetett adatok: név és lakcím.
7. 14. életévet be nem töltött személyek esetében annak egyik szülője vagy hivatalos gyámja tölti
ki és írja alá a kérést, ez által is igazolva, hogy az illető kiskorú borszéki lakcímmel rendelkezik.
A szülő vagy hivatalos gyám a kérés kitöltésével és annak aláírásával a kiskorú személyes
adatainak a használatába is beleegyezik, jelen szabályzatban foglaltak szerint.
8. 14 évet betöltött személyek esetében a kérések kitöltése személyesen történik, illetve személyi
igazolvány másolatot is kell mellékelni a kérés mellé. Mindezek mellé a 18. életévét be nem
töltött személynek szülő vagy hivatalos gyám által aláírt beleegyező nyilatkozatot is
mellékelnie kell, amelyben a szülő vagy hivatalos gyám beleegyezik, hogy a kiskorú számára az
1-es pontban említett entitás kiállítsa a „Borszék Kártyát” és az igénylő személyes adatait, jelen
szabályzatban foglaltak szerint, felhasználja.
9. A kártya által biztosított kedvezmények.
Sípályák használatánál:
➢ A 14. életévét betöltött személy esetében:
▪

hétköznap (hétfő-péntek) – 50%-os kedvezmény az egyes szolgáltatások
teljes árából;

▪

hétvégén (szombat-vasárnap) – 20%-os kedvezmény az egyes szolgáltatások
teljes árából;

➢ 14. életévét be nem töltött személyek esetében:

▪

hétköznap (hétfő-péntek) – 50%-os kedvezmény az egyes szolgáltatások
teljes árából;

▪

shétvégén

(szombat-vasárnap)

–

20%-os

kedvezmény

az

egyes

szolgáltatások teljes árából;
Nyári bobpálya használatánál: egységesen 20%-os kedvezmény minden felhasználónak;
10. A Borszék Kártya érvényességi ideje: korlátlan
11. A kedvezményes kártya nem átruházható és nem adható át. Amennyiben a kártyát az azon
szereplő személyen kívül más próbálja érvényesíteni/használni, a kártya automatikusan
érvényességét veszti.
12. A kártyát igénylő kérés kitöltésével és aláírásával az igénylő jelen szabályzatot is, ennek utóbbi,
esetlegesen aktualizált formájával együtt, elfogadja.
13. A „Borszék Kártya” kiváltási díja 10 lej.
14. Az első rend kedvezményes kártya kiállítása 25 kérés iktatása után történik.
15. Jelen szabályzat 1-es pontjában szereplő jogi entitás vállalja, hogy a begyűjtött személyes
adatokat kizárólag a jelen szabályzatban leírt célokra használja.
16. Adatvédelem
Fogalommeghatározások:
❖ „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
❖ „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés,
tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
❖ „érintett személy”: a kedvezmény kártya kiállítása érdekében kérést kitöltő és azt aláíró személy;
❖ „adatkezelő” : a S.C. Dezvoltare Urbană SRL, Borszék , Kárpátok utca 6/A, Hargita megye
székhellyel, J19/928/2006, cégbejegyzési számmal, RO19134984 adószámmal rendelkező jogi
entitás.
A kérések feldolgozása során végzett adatkezelés az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint történik.
A kérés kitöltése során az adatkezelő a következő személyes adatokat kérheti el az érintett személytől:

- keresztnév és vezetéknév;
- telefonszám;
- e-mail cím;
- személyi igazolvány másolat;
A fenti személyes adatok adatkezelése a kérések kitöltése és az igénylő általi aláírással kezdődik. Jelen
szabályzatban szereplő jogi entitás vállalja, hogy a begyűjtött személyes adatokat kizárólag a
kedvezményes kártya érvényességi ideje alatt tárolja.
Az érintett személy, amennyiben igényelni szeretné a „Borszék kártya” nevű kedvezményes kártyát, a
kérést kötelező módon ki kell töltenie, az abban kért személyes adatokat pedig le kell írnia.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a
rá

vonatkozó

személyes

adatokat.

Ezt

a

következő

módon

teheti

meg:

email-en

a

turism.borsec@gmail.com címre, vagy postán az adatkezelő postacímére.
Az adatkezelő soha nem adja át harmadik félnek kérésben megadott személyes adatokat, csak
amennyiben törvényes eljárás kötelezi erre.

