
Budapesti Nagybani Piac Zrt. 

Tel: 06-1/ 421-3611, Fax: 06-1/ 814-5353 

E-mail: helybiztositas@nagybani.hu; piac@nagybani.hu  

 

Vásárlói Kártyaigénylő adatlap (V2) 

 
Név/ Cégnév:  ……………………………………………………………………..…….. 

 

Székhely:  …………………………..…………………………...………….... 

 

Adószám: ……..………………………… Vállalkozói igazolvány száma: …………………………. 

 

Mobil:  ……………………….…...……… e-mail cím: ………………………………..……. 

 

Vállalt belépési gyakoriság:………/hét (átlagosan) 

 

A kérelem indoka:……………………………………………………………………………………………….. 

 

Kártya igényléséhez szükséges dokumentumok: 

 

1. Nagykereskedelmi tevékenységet igazoló dokumentum fénymásolata: 

- vállalkozói igazolvány  

- cég esetén: cégkivonat, aláírási címpéldány 

- a belépéshez használt jármű forgalmi engedélyének másolata (az igénylő tulajdonában kell állnia) 

 

2. A belépés csak a kártyához rendelt járművel lehetséges. Több jármű esetén minden jármű részére kártyát 

állítunk ki.  

 

3. Az igényelt kártya a pénztárban 30 napon belül átvehető, ezt követően megsemmisítésre kerül. A 

kiállított kártya 1 évig érvényes. Az érvényességi idő végén után, kérelemre, a belépések felülvizsgálata után 

új kártya kerül kiállításra.  

 

4. Az Igénylő az adataiban történt változást 8 napon belül köteles bejelenteni. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. A 

kártyahasználatra és belépésre vonatkozó szabályokat, valamint a Piaci Házirendet megismertem és 

magamra nézve kötelezőnek tekintem. 

 

Jelen kártyaigénylő adatlap aláírásával önkéntes és kifejezett hozzájárulásomat adom a Budapesti Nagybani 

Piac Zrt., mint adatkezelő részére, hogy a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) 

Korm. rendeletben előírt személyes adatainak kezelése és nyilvántartása, valamint a Piac területére történő 

belépés biztosítása és ellenőrzése, illetéktelen belépés megakadályozása, az igénybe vett szolgáltatások 

nyújtása és a kapcsolódó jogosultságok érvényesítése céljából – a jogszabályi előírások betartásával - 

személyes adataimat nyilvántartsa és kezelje. 

 

Hozzájáruló nyilatkozatomat azt követően teszem, hogy a Budapesti Nagybani Piac Zrt. weboldalán - a 

http://www.nagybani.hu/multimedia/docs/adatvedelem/adatvedelmi_tajekoztato_ugyfelek.pdf 

linken -, valamint nyomtatott formában a piac több pontján elérhető, az adatkezelés célját, jogalapját, a kezelt 

adatok körét, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit, az adatkezelés időtartamát, a személyes adatok 

címzettjeit, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimat ismertető részletes tájékoztatást megismertem és 

tudomásul vettem.  

Tudomással bírok róla, hogy az adatvedelem@nagybani.hu e-mail címre küldött kérésre, vagy postai úton 

(postacím: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 353.) vagy személyesen írásban a BNP Zrt. helyiséggazdálkodási 

irodáján hozzájárulásomat bármikor, indoklás és korlátozás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. 

Szeretnénk felhívni figyelmét, hogy bár az adatszolgáltatás önkéntes, de a személyes adatok kezelése 

nélkülözhetetlen a BNP Zrt. által nyújtott szolgáltatások, így jelen igénylés teljesítéséhez. 

 

Budapest, 201……………………………. 

 

            ……………………………………….. 

                                        aláírás 

A kártyaigénylő adatlap és mellékletei leadhatóak a központi pénztárakban és a 1. sz. irodában. 

A kártya átvehető személyesen nyitvatartási időben a BNP Zrt. Főpénztárában.   
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