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1. A működési szabályzat érvényessége 

A jelen működési szabályzat (a továbbiakban: Működési Szabályzat) a Vízöntő 

Gyógyszertár Hűségprogram (továbbiakban: Program) Általános Szerződési 

feltételeit tartalmazza, és kiterjed a Vízöntő Gyógyszertár (a továbbiakban: 

Gyógyszertár) valamint a Programban részt vevő, illetve abba bekapcsolódó 

természetes személy (a továbbiakban: Törzsvásárló) viszonyára. 

Gazdálkodó szervezetek és viszonteladók nem vehetnek részt a Programban. 

(Viszonteladónak minősülnek azok a gazdálkodó szervezetek illetőleg személyek, 

akik a Gyógyszertárban vásárolt termékeket továbbértékesítik.) 

Tekintettel arra, hogy a Gyógyszertár a Törzsvásárlók számára egyoldalúan, 

ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a Gyógyszertár fenntartja magának a 

jelen Működési Szabályzat egyoldalú módosításának a jogát, azzal a feltétellel, hogy 

a mindenkor aktuális Működési Szabályzatról a Törzsvásárlókat tájékoztatja.  

A Programban való részvételét a Törzsvásárló bármikor, indoklás nélkül jogosult 

azonnali hatállyal írásban (e-mail, fax, postai úton vagy személyesen) felmondani. 

A mindenkor hatályos Működési Szabályzat a Gyógyszertárban hozzáférhető, 

valamint a http://www.vizontogyogyszertar.com/kedvezmeny-akcio menüpontjából 

is letölthető, mely a tájékoztatást kielégíti. 

  

http://www.vizontogyogyszertar.com/kedvezmeny-akcio
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2. Általános feltételek, belépés 

Törzsvásárlói regisztrációt (továbbiakban Regisztráció) igényelhet minden 14. 

életévét betöltött természetes személy.  

A Regisztrációs Adatlap (a továbbiakban: Adatlap) kitöltése önkéntes. 

Az Adatlap kitöltésével a Törzsvásárló jelen Működési Szabályzatot, valamint annak 

későbbi módosításait elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. A Regisztráció igénylése, adattartalma 

A Regisztrációt a Gyógyszertár igénylés esetén ingyenesen állítja ki. 

A Regisztráció igényléséhez az igénylőnek legalább a nevét és a címét (levelezési 

vagy e-mail címét) és/vagy telefonszámát meg kell adnia, ezen adatok szolgáltatása 

hiányában az igénylés befogadását a Gyógyszertár megtagadhatja. 

Az Adatlap kitöltése után a Törzsvásárló a következő vásárlás alkalmától jogosult a 

Programban való részvételre és a program során a későbbiekben a Gyógyszertár 

által biztosított kedvezmények igénybe vételére.  

Az aktuális törzsvásárlói kedvezményekről a Gyógyszertárban, valamint a 

http://www.vizontogyogyszertar.com fent megadott menüpontjában tájékozódhat. 

A Regisztráció visszavonásig, letiltásig, cseréig vagy a program végéig érvényes.   

  

http://www.vizontogyogyszertar.com/
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4. A Törzsvásárló adatainak védelme, személyes adatok 

kezelése 

A Törzsvásárló a Regisztráció igénylésével egyidejűleg egyedi azonosításra alkalmas 

adatait megadhatja a Gyógyszertárnak; a Gyógyszertár ez esetben az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

rendelkezéseinek megfelelően kezeli a megadott adatokat.  

A Gyógyszertár a Törzsvásárló személyes adatait a hűségprogramban való 

részvételhez szükséges módon és mértékben használja fel.  

Ez nem vonatkozik az esetleges, jogszabályban előírt, kötelező adattovábbításokra, 

amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. 

A Gyógyszertár az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat 

tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. 

A személyes adatot törölni kell, ha  

(1) kezelése jogellenes,  

(2) Törzsvásárló kéri,  

(3) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, 

feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,  

(4) az adatkezelés célja megszűnt, vagy  

(5) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,  

(6) azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.  

A helyesbítésről és a törlésről a Törzsvásárlót a Gyógyszertár írásban értesíti. Az 

értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 

érdekét nem sérti.  
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4.1. A Gyógyszertárnak megadható Törzsvásárlói adatok 

(1) Törzsvásárló neve,  

(2)- (3) Törzsvásárló értesítési címe (lakcíme, levelezési címe vagy e-mailcíme), 

(4) Törzsvásárló születési dátuma,  

(5) Törzsvásárló telefonszáma. 

A Törzsvásárlónak az adatkezelés tényével összefüggésben joga van tájékoztatást 

kérni személyes adatai kezeléséről, személyes adatai helyesbítését, illetve törlését 

vagy zárolását kérni. 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Gyógyszertár helyesbíteni köteles. 

Törzsvásárló, amennyiben vélelmezi, hogy a Gyógyszertár megsértette személyes 

adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. 

A Törzsvásárló az Adatlap aláírásával hozzájárulását adja, hogy a Gyógyszertár 

postai vagy elektronikus úton saját üzleti tevékenysége, valamint a célirányos 

tájékoztatás érdekében üzleti ajánlattal keresse meg. 

Az esetleges adatváltozást a Törzsvásárló személyesen (a Gyógyszertárban) vagy 

írásban (e-mail-ben, levélben, faxon) jelentheti be. A Gyógyszertár nem vállalja a 

felelősséget a változás be nem jelentéséből származó károkért.  
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5. A Programban való részvétel 

A Törzsvásárló a Regisztrációt követően jogosult Gyógyszertár által megjelölt 

termékkör Gyógyszertár által meghatározott feltételek mellett történő kedvezményes 

vásárlására. 

Vásárlás lezárását követően, illetve utólagosan az árkedvezmény igénybe vételére 

nincs lehetőség. 

A mindenkor aktuális kedvezményekről a Gyógyszertár a Törzsvásárlókat írásban 

(Gyógyszertárban elhelyezett tájékoztató, és/vagy e-mail útján) tájékoztatja. 

A Program más akciókkal való összevonására semmilyen formában sincs mód. 

6. A Program időtartama, megszűnése 

Jelen Működési Szabályzat alapján működtetett Program határozatlan időtartamú.  

A Program esetleges befejezéséről a Gyógyszertár köteles a Törzsvásárlót (szóban 

vagy írásban) értesíteni.  

7. Felelősség kizárása 

A vásárlási árkedvezmény igénybevételénél a Gyógyszertár a Törzsvásárló 

személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen felhasználásért 

való felelősségét kifejezetten kizárja. 

Törzsvásárló a Program Gyógyszertár általi megszüntetése esetén a megszűntetéssel 

összefüggésben igényt, követelést a Gyógyszertárral szemben semmilyen jogcímen 

nem jogosult érvényesíteni. 

Jelen Működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem 

kizárólagosan a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 

irányadóak. 
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REGISZTRÁCIÓS ADATLAP  
(Vízöntő Gyógyszertár Hűségprogram) 

Kérjük, hogy az Adatlapot olvashatóan töltse ki. 

A Regisztráció igényléséhez legalább a nevét és a címét (levelezési vagy e-mail 

címét) és/vagy telefonszámát meg kell adnia. 

Név: 

Cím: 

Telefonszám: 

E-mail-cím: 

Születési dátum: 

A következő kérdések megválaszolásával segíthet, hogy termékeinket, 

szolgáltatásainkat az ön igényeinek megfelelően alakítsuk. 

Milyen termékeket vásárol gyógyszertárunkban?  

Milyen más termékeket vásárolna meg gyógyszertárunkban? 

Adja meg azokat a témákat, amik érdeklik az egészségi állapota 
tekintetében! 

Milyen gyógyszertári szolgáltatást vesz igénybe/venne igénybe? 

Jelen Regisztrációs Adatlap aláírásával a Vízöntő Gyógyszertár Hűségprogram – 

Működési Szabályzatában foglaltakat megismertem, megértettem és elfogadom.  

Kelt:  

Aláírás: 

 

1. melléklet: REGISZTRÁCIÓS ADATLAP (Vízöntő Gyógyszertár Hűségprogram) 


