
KÁRTYASZABÁLYZAT 

Törzsvásárlói Kártya Rendszer Szabályzat 

1.      Üzemeltető 

A Kulcs Patikák Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Kártyarendszer) való részvétel feltételeit, a 
Kártyarendszer szerves részét képező Törzsvásárlói kártya (a továbbiakban Törzsvásárlói Kártya) kiváltásának 
feltételeit a www.patikakedvezmeny.hu weboldal tulajdonosa, a Partner Kártya Kft, (a továbbiakban mint Adatkezelő) 
határozza meg 

Név:    Partner Kártya Kft. 
Székhely:   1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. 
Levelezési cím:   1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. 
Adószám:   25546255-2-41 
Cégjegyzékszám:  01-09-281423 
Weboldal:   www.patikakedvezmeny.hu 

 
A Kártyarendszer egy olyan rendszer, ahol a Kártyarendszerben résztvevők (a továbbiakban Kártyatulajdonos) a jelen 
Szabályzatban feltüntetett Kulcs patikákban (a továbbiakban Kulcs Patika) Törzsvásárlói kártyát igényelhet és a Kulcs 
Patikákban a történt vásárlások során a Törzsvásárlói Kártya által azonosított Kártyatulajdonos a tagpatikától függően 
azonnali %-os kedvezményt adhat a nem támogatott un. OTC gyógyszerek árából.  

Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő ezúton tájékoztatja a Törzsvásárlói Kártyával rendelkező 
érintetteket (továbbiakban: Kártyatulajdonos) a Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Törzsvásárlói 
Rendszer) való részvételükkel összefüggő és általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése 
körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Kártyatulajdonos jogai gyakorlásának módjáról és 
lehetőségeiről. 

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy 
tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 
meghatározott elvárásoknak. 

Jelen Szabályzat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden Kártyatulajdonos 
számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, 
különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során. 

Adatkezelő tiszteletben tartja a Kártyatulajdonos személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat 
bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési 
tájékoztatónak megfelelően kezeli. 

Kártyatulajdonos az adott Kulcs Patikában, a Törzsvásárlói Kártya igényléséhez szükséges igénylőlap kitöltésével és 
az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az 
alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez 

 2.      Adatkezelés célja 

Adatkezelő a Kártyatulajdonos által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja, kizárólag a 
Törzsvásárlói Kártya adatainak feldolgozása és kiállítása, valamint az Adatkezelő által megrendezésre kerülő 
rendezvényekről, kereskedelmi akciókról, promóciókról, tevékenységéről való tájékoztatás (hírlevél küldése) 
érdekében használja fel.  

3.      Adatkezelés jogalapja 

Adatkezelő általi adatkezelésekre a Kártyatulajdonos önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor [GDPR 6. cikk (1) bek. 
a)-b) pont]. A hozzájárulást, a Kártyatulajdonos az egyes adatkezelések tekintetében a törzsvásárlói Kártya igénylőlap 
kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával adja meg. 

4.      Adatkezelés időtartama 

A Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése illetve az adatkezeléshez történő hozzájáruló 
nyilatkozatának kitöltése és aláírása során az Adatkezelő részére megadott személyes adatainak kezelése az adatok 
önkéntes megadásával kezdődik és a Kártyatulajdonos törlési kérelmének Adatkezelő általi teljesítéséig tart. 

Adatok törlésének határideje a Kártyatulajdonos írásbeli törlési kérelmének, Adatkezelőhöz történő beérkezését 
követő 3 munkanap. 

http://www.patikakedvezmeny.hu/
http://www.patikakedvezmeny.hu/


6.      Kezelt adatok köre 

A Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése illetve az adatkezeléshez történő hozzájáruló 
nyilatkozatának kitöltése során a következő adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére: 

Törzsvásárlói Kártya kitöltése során a Kártyatulajdonos a következő adatokat köteles megadni az Adatkezelő részére: 

Név: 

Lakcím: 

Születési hely: (opcionális)  

Születési idő: 

Neme: 

Email cím: (opcionális) 

Telefonszám: (opcionális) 

Adóazonosító: (opcionális) 

Amennyiben a Kártyabirtokos a regisztrációs nyomtatványon egészségpénztári belépését is  megteszi, úgy a fenti 
adatokon kívül köteles megadni az alábbi adatokat: 

Anyja születési neve: 

Adóazonosító jel: 

Állampolgárság: 

Lakcímkártya száma: 

 

Levelezési cím: 

Személyazonosító okmány típusa: 

Személyazonosító okmány száma: 

7.      Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

Az adatokat az Adatkezelő, az Adatkezelő belső munkatársai illetve a Törzsvásárlói Rendszerben résztvevő Patikát 
üzemeltető gazdasági társaság jogosult megismerni, ahol a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártyát közvetlenül 
igényelte, illetve ahol a kedvezményt igénybe vette. Az előzőekben megjelölt személyek a Kártyatulajdonos 
személyes adatait nem teszik közzé, harmadik személyek részére engedély nélkül nem adják át és csak az 
Adatkezelési Szabályzatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Az Európai Unión kívüli 
országba vagy nemzetközi szervezet részére adattovábbításra nem kerülhet sor. 

 A Törzsvásárlói Rendszerben való részvétellel és a személyes adatok önkéntes megadásával a Kártyatulajdonos 
hozzájárul ahhoz, hogy az adott Patika üzemeltető gazdasági társaság alkalmazottja, ahol a Törzsvásárlói Kártyát 
igényelte, az adatait az Adatkezelő központi rendszerébe feltöltse és továbbítsa az Adatkezelő részére. 

 A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Törzsvásárlói Kártya igénylésével egy időben, Prémium Egészségpénztári 
belépési nyilatkozatot tegyen, mellyel összefüggésben a PRÉMIUM Egészségpénztár válik adatkezelővé. 
Amennyiben a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon erre biztosított felület kitöltésével 
egészségpénztári belépési nyilatkozatot tesz, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kártyatulajdonos adatait 
továbbítsa a PRÉMIUM Egészségpénztár felé annak érdekében, hogy a Kártyatulajdonos egészségpénztári tagsága 
létrejöhessen. Az egészségpénztári tagsággal összefüggő adatkezelési tájékoztató illetve kártya szabályzata elérhető 
itt 

8.      Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Kártyatulajdonosok által neki 
megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

 A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok 
jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. 

9.      Kártyatulajdonos jogai és jogérvényesítési lehetőségei  

9.1.   Tájékoztatáshoz való jog 

Kártyatulajdonos bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes 
adatokról. 

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a 
rendelkezésére álljon.  

https://premiumegeszsegpenztar.hu/adatkezelesi-tajekoztato


Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az 
adat megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő. 

Adatkezelő a Kártyatulajdonos kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az 
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták 
meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért 
tájékoztatást.  

A Kártyatulajdonos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelőhöz 
fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül. 

9.2. Az érintett hozzáférési joga 

A Kártyatulajdonos személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől 
visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő 
tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg. 

9.3.   Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását 

 Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.  

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó 
személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:  

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;  

- az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség 
teljesítéséhez törölni kell. 

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 
kötelezettség teljesítése céljából,  

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem 
lesznek újra helyreállíthatók. Törlési kérelem esetén adatkezelő hivatalosan és haladéktalanul értesíti a 
Törzsvásárlói kártyával összefüggésben szintén adatkezelő, Patikát működtető gazdasági társaságot, hogy a 
Patika működtetésére szolgáló szoftverből is kerüljön törlésre Kártyatulajdonos minden rögzített adata. 
Kártyatulajdonos kérheti továbbá, adatainak zárolását. Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett 
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a 
Kártyatulajdonos jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az 
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Kártyatulajdonost, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek 
korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára 
való tekintettel a Kártyatulajdonos jogos érdekét nem sérti. 

 Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem 
elutasításának ténybeli és jogi indokait. 

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát); 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;  



- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;  

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet). 

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett 
hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni. 

9.5.   Kártyatulajdonos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

 Kártyatulajdonos abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az 
adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az 
adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak 
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

9.6.   Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: 

Név:    Partner Kártya Kft. 
Levelezési cím:  1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4. 

          E-mail:                   info@patikakedvezmény.hu 

9.7.   A Kártyatulajdonos jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során 
jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe 
tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A 
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat 
igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. 

Amennyiben Kártyatulajdonost a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.  

A hatóság elérhetősége: 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefon: +3613911400 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Honlap: www.naih.hu  

10.    Hírlevél 

A Kártyatulajdonos, a Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltése során igényelheti, hogy rendszeresen tájékoztatást 
kapjon aktuális szolgáltatásokról és akciókról. E célból, a regisztrációs nyomtatvány alapján Adatkezelő jogosult a 
Kártyatulajdonos által megadott email címre direkt marketing elemeket tartalmazó hírlevelet küldeni a 
tevékenységével, általa nyújtott szolgáltatással, a Törzsvásárlói Rendszerrel, az aktuális akciókkal, promóciókkal 
kapcsolatban, továbbá személyes adatait statisztika készítés céljára felhasználni.  

Kártyabirtokos beleegyezése alapján Adatkezelő emellett jogosult átadni ugyanezen fenti célok érdekében adatait a 
Prémium Egészségpénztárnak és a Kulcspatikák Zrt.-nek. 

A Kártyatulajdonos korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt 
megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az 
esetben Adatkezelő minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további 
hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Kártyatulajdonost.  A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap kitöltésével illetve az 
adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának kitöltése során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy 
reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak a Kártyatulajdonos kifejezett hozzájárulásával, a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. 

 11.      Törzsvásárlói Kártya igénylése 

 A Kártya termékvásárlás nélkül, ingyenesen igényelhető a résztvevő Patikában.  



A Kártya rendszerben való részvételhez a Vásárlónak nem kell mást tennie, minthogy kitölti a Törzsvásárlói Kártya 
igénylőlapot az adott Kulcs Patikában és azt a Kulcs Patikában közvetlenül leadja. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap 
helyszínen történő kitöltésével, aláírásával és a Kulcs Patikában történő leadásával Kártyatulajdonos elfogadja a jelen 
Szabályzatban foglaltakat. 

A személyes adatok kezeléséhez szükséges Hozzájáruló nyilatkozat Kulcs Patikában történő kitöltésével és 
aláírásával a Kártyatulajdonos egyértelműen és önként hozzájárul ahhoz, hogy a Partner Kártya Kft., valamint az 
adott patikát üzemeltető, az igénylőlapon nevesített gazdasági társaság az adatait kezelje mindaddig, amíg a 
Törzsvásárlói Rendszerben részt vesz. 

A Törzsvásárlói Kártya a Partner Kártya Kft. tulajdonát képezi, melynek értelmében a Kártyatulajdonos nem jogosult 
annak értékesítésére vagy egyéb módon történő elidegenítésére. 

A Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz, nem minősül hitelkártyának vagy fizetési eszköznek, kizárólag a tulajdonos 
azonosítására szolgál.   

A Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon a Kártyatulajdonos kizárólag a saját adatait adhatja meg. 

Az igénylőlap kitöltését követően a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártyát a Kulcs Patikában azonnal megkapja. 

A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Törzsvásárlói Kártya igénylésével egy időben belépjen a Prémium 
Egészségpénztárba, mellyel összefüggésben a Prémium Egészségpénztár is  adatkezelővé válik. Amennyiben a 
Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon erre biztosított felület kitöltésével jelzi egészségpénztári 
belépési szándékát, azzal kifejezetten hozzájárul, hogy a Partner Kártya Kft. a Kártyatulajdonos adatait továbbítsa a 
PRÉMIUM Egészségpénztár felé annak érdekében, hogy a pénztári tagság létrejöjjön. A Törzsvásárlói Kártyával 
összefüggő adatkezelésre és a felhasználására a PRÉMIUM Egészségpénztár adatkezelési tájékoztatója, illetve jelen 
kártyaszabályzat az irányadó.   

12.     A Törzsvásárlói Kártya igénylésére jogosultak körének meghatározása 

A Törzsvásárlói Kártyát kizárólag nagykorú természetes személyek igényelhetnek. Jogi személyek és jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem jogosultak a Törzsvásárlói Kártya igénylésére. 

A Törzsvásárlói Kártyán megtalálható azonosító kód minden Kártyatulajdonost külön azonosít. 

A Kártyatulajdonos felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos adatok 
következményeiért saját maga felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a kártyaigénylés 
során nem vehetők figyelembe és ez esetben új igénylésre van szükség, melyről a Partner Kártya Kft. a 
Kártyatulajdonost e-mailben tájékoztatja. 

Egy természetese személy akár rendelkezhet több Patikában Törzsvásárlói Kártyával. 

A Törzsvásárlói Kártya a kibocsájtó patikában használható.  

A Kártyatulajdonos kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy: 

• garantálja a Törzsvásárlói Rendszerhez csatlakozáskor feltüntetett adatainak pontosságát, 

• a Partner Kártya Kft-t és a Kulcs Patikákat felmenti a felelősség alól a Kártyatulajdonos által a Törzsvásárlói 
Rendszer keretében megszerzett előnyök harmadik személy által történő engedély nélküli felhasználása 
esetén, 

• tájékoztatja a Partner Kártya Kft.-t vagy a Kulcs Patikát a Törzsvásárlói Kártyájának bármilyen nem 
engedélyezett használatáról, elvesztéséről.  

A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Kártya jogellenes használata – a Partner Kártya Kft. - 
elbírálása alapján maga után vonhatja: 

• a Törzsvásárlói Kártya letiltását, 

• a Kártyatulajdonos részére a Partner Kártya és a Kulcs Patika által jogosulatlanul (pl. harmadik személy 
részére kiállított Törzsvásárlói Kártya használatával juttatott kedvezmény) juttatott összegek Kártyatulajdonos 
általi visszatérítését, 

• a Vásárlóval szemben indított büntető- és polgári eljárásokat. 



13.      Elveszett, ellopott vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje 

Amennyiben a Kártyatulajdonos Törzsvásárlói Kártyája elveszett vagy azt ellopták, a lehető leghamarabb köteles 
értesíteni a Partner Kártya Kft.-t. A Törzsvásárlói Kártyát a Partner Kártya ez esetben érvényteleníti, letiltja és helyette 
új Törzsvásárlói Kártya kerül kibocsátásra.  

A Kártya pótlása, illetve cseréje a Kulcs Patikában történik, ahol a Kártyatulajdonos az új Törzsvásárlói Kártyát az 
igénylőlap kitöltése után azonnal átveheti. 

A Törzsvásárlói Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az igénylőlapon 
pontosan fel kell tüntetni az eredeti Törzsvásárlói Kártya számát, vagy annak hiányában a Törzsvásárlói Kártyához 
tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név, vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja az elveszett 
Törzsvásárlói Kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációhoz az adott Kulcs Patika a 
nyilvántartásban nem talál Törzsvásárlói Kártyát, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges. 

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Törzsvásárlói Kártya 
végleges letiltásra kerül, az eredeti Törzsvásárlói Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem 
lehetséges. 

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje díjmentes. 

5.      Szabálytalanul szerzett kártyák 

Szabálytalanul szerzettnek minősül a Törzsvásárlói Kártya akkor, ha nem a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével 
jutottak hozzá, vagy bármilyen módon hamisították, megrongálták, illetve, ha a Kártyatulajdonos nem valós adatok 
alapján kéri annak elkészítését  

Amennyiben a Kártyatulajdonos szabálytalanul szerzett Törzsvásárlói Kártyát szeretne használni, a Törzsvásárlói 
Kártya letiltásra kerül. 

A Kulcs Patika dolgozója ilyen esetben jogosult azonnal bevonni azt a használni kívánt Törzsvásárlói Kártyát, 
amelynek elvesztését, más általi eltulajdonítását vagy meghibásodását előzetesen bejelentették.  A Kulcs Patika 
dolgozója a Törzsvásárlói Kártyát használni szándékozó adatait jogosult feljegyezni. 

  

 6.      Egyéb rendelkezések 

A Partner Kártya Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizze. A 
rendelkezések be nem tartása esetén a Partner Kártya Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó 
aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve, hogy a Kártyatulajdonos 
Törzsvásárlói Kártyáját deaktiválja. 

Amennyiben a Törzsvásárlói Kártyával visszaélés történik, a Partner Kártya Kft. jogosult az illető magánszemély 
Kártyatulajdonos részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a Törzsvásárlói Kártyához 
kapcsolt kedvezményeket is. 

A Partner Kártya Kft. jogosult a jelen szabályzatot a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is 
módosítani. A tájékoztatást a Partner Kártya Kft. a módosított Szabályzat hatálybalépést megelőző kellő időben 
honlapján, a www.patikakedvezmeny.hu/kartyaszabalyzat weboldalon közzéteszi. A módosított rendelkezések a 
hatályba lépést követően válnak hatályossá a Vásárlóval szemben. 

A Partner Kártya Kft. nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a 
Törzsvásárlói Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért. 

A Törzsvásárlói Kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A Partner Kártya Kft. jogosult bármikor 
megváltoztatni vagy megszűntetni a Törzsvásárlói Rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így 
keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie. 

Jelen Szabályzat hatályba lépésének ideje 2019.01.16. 

Jelen Szabályzat letölthető a következő linken: www.patikakedvezmeny.hu/kartyaszabalyzat 

http://www.patikakedvezmeny.hu/kartyaszabalyzat

