
Kártyaszám: 

____________________________________________ 
(A kártyaszámot a Makro-Book Kft. alkalmazottja tölti ki.) 

Makro-Book törzsvásárlói kártya adatlap 

Vezetéknév: ____________________________________________  .Keresztnév: ______________________________________________ 

Lakcím/Postacím: ________________________________________________________________________________________________ 

Születési idő: _______________  Telefonszám: +36________________  E-mail cím: __________________________________________ 

Mely témakörök érdekelnék leginkább? (Kérjük, nyugodtan jelöljön meg többet is!) 

 Újdonság/Bestseller 
 Ifjúsági regények 
 Ismeretterjesztők 

 Kortárs/Szépirodalom 
 Gyermekkönyvek 

 Foglalkoztatók 
 Hobbi/Kreatív 
 Gasztronómia 
 Pszichológia 
 Történelem 

 Romantikus 
 Ezotéria 
 Albumok 

 Tankönyvek 
 Nyelvkönyvek/Nyelvtanulás 

 
Kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen HOZZÁJÁRULOK hogy a fentiekben megjelölt személyes adataimat a "MAKRO-BOOK" Kereskedelmi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségü Társaság, mint Adatkezelő marketing célokra kezelje, részemre akcióiról, szolgáltatásairól, tájékoztatókat, ajánlatokat küldjön. 

Kijelentem, hogy a Társaság akcióit, szolgálatásait, ajánlatait tartalmazó tájékoztató anyagainak fentiekben megjelölt  

 Postacímemre  E-mail címemre 

történő megküldéséhez hozzájárulásomat adom.  

(A szándéknak megfelelő hozzájárulás formája jelölendő, akár mindkét lehetőség is megjelölhető.) 

 Hozzájárulok ahhoz, hogy a Társaság képviselői marketing célból telefonon felkeressenek, részemre sms üzenetet küldjenek.  

 Nem járulok hozzá ahhoz, hogy a Társaság képviselői marketing célból telefonon felkeressenek, részemre sms üzenetet küldjenek. 

Adatkezelő: 

Cégnév: "MAKRO-BOOK" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság  

Székhely: 3530 Miskolc, Széchenyi u. 8 

Cégjegyzékszám: Cg.05-09-003102 

Adószám: 11071448-2-05 

Telefon: +36-46-412-878 

Képviselő: Kondás Vilmos ügyvezető 

E-mail: info@geniusz.hu 

Weboldal: www.geniusz.hu 

A Társaság a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben: a Társaság direkt marketing célú adatkezelésének jogalapja 

az érintett hozzájárulása, amely egyértelmű és kifejezett. Az érintett egyértelmű, kifejezett előzetes hozzájárulását a Társaság honlapján a hozzájárulás direkt marketing célú 

megkereséshez szövegrész melletti jelölőnégyzet kipipálásával adja meg adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően, vagy papír alapú nyilatkozat útján. Az 

adatkezeléssel érintetti kör: minden olyan természetes személy, aki egyértelmű, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Társaság személyes adatait direkt marketing 

céljára kezelje. Az adatkezelési célok: szolgáltatásnyújtással, termékértékesítéssel kapcsolatos reklámok, ajánlatok küldése, akciókról való értesítés elektronikus, vagy postai 

úton. A személyes adatok címzettjei: a Társaság vezetője, az ügyfélszolgálati feladatokat, marketing feladatokat munkakörük alapján ellátó munkavállalók. A kezelt személyes 

adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatkezelés helye: a Társaság székhelye. Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.   

Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének 

korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához, tiltakozni adata im kezelése ellen, utóbbi esetben személyes adataim 

közvetlen üzletszerzés céljából tovább nem kezelhetők. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Bővebb tájékoztatás 

található a Társaság honlapján elérhető adatvédelmi tájékoztatóban. 

Kijelentem és aláírásommal igazolom, hogy a Makro-Book Kft. törzsvásárlói kártyára vonatkozó szabályait,  

továbbá az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot megismertem és elfogadom. 

Kelt: ____________________ 202__________________________ 

_______________________________________ 
Nyilatkozattevő aláírása 

 

 

Géniusz Könyváruház 

Minden könyvben géniusz! 

 


