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NYILATKOZAT 

COOP KLUB TÖRZSVÁSÁRLÓI PROGRAMBAN CO- BRANDED KÁRTYÁVAL VALÓ RÉSZVÉTELRE 

természetes személyek részére (3 EREDETI PÉLDÁNYBAN TÖLTENDŐ KI!) 

Pénzforgalmi Keretszerződés száma (BANK TÖLTI KI!): ……………………………………………… 
Alulírott 

mint Kártyabirtokos és COOP Klubtag 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Állandó lakcím:  

Levelezési cím:  

Mobiltelefon szám:  Vezetékes telefonszám:  

E-mail cím:  

 

Új Főgyűjtő kártyaszám1:  

Egyéb Kártyaszám2:  

1 Főgyűjtőnek a GRÁNIT Bank Zrt. és a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. által közösen kibocsátott, co-branded Főkártya minősül. 

2 Ezen kártyaszám alapján történő pontgyűjtés a Főgyűjtőként megadott kártya pontgyűjtésével azonos számlán történik családi (csoportos) pontgyűjtés 
keretében.  

 

Régi Főgyűjtő kártyaszám:  

 
Nyilatkozat: 

1. A Régi Főgyűjtőként megadott kártyán összegyűjtött pontok az Új Főgyűjtőként magadott kártya számlára kerüljenek áthelyezésre, 
továbbá a Régi Főgyűjtőhöz családi (csoportos) pontgyűjtés keretében kapcsolódó együtt gyűjtő Kártyák a továbbiakban az Új 
Főgyűjtőként megadott kártyához kerüljenek hozzárendelésre családi (csoportos) pontgyűjtés keretében. A Kártyabirtokos a jelen 
pontban foglaltakat 

X kéri.  nem kéri. 

 

Adatvédelmi tájékoztató: 

Kijelentem, hogy jelen Nyilatkozat keretében személyes adataim kezeléséhez adott hozzájárulásomat a GRÁNIT Bank Zrt. (1095 Budapest, 
Lechner Ödön fasor 8.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-041028, bejegyezve a Fővárosi Bíróságon, mint Cégbíróságon) (továbbiakban Bank) 
részére, a GRÁNIT Bank Zrt. és a CO-OP Hungary Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1097 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 11/C.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-043522, bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán) (továbbiakban CO-OP) 
által közösen kibocsátott GRÁNIT-COOP Co-branded Bankkártya igényléshez, a bankkártya CO-OP által üzemeltetett Coop Klub 
Törzsvásárlói Programban történő használatához, esetlegesen, a törzsvásárlói jogviszony létesítéséhez, a GRÁNIT Bank Zrt. és a CO-OP 
Hungary Zrt. mint közös adatkezelők megfelelő tájékoztatása birtokában, önkéntes alapon adtam meg. 

Jelen Nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, illetve a Bank és a 
CO-OP által közösen kibocsátott co-branded bankkártyával végrehajtott bankkártya-tranzakciók adatait a Bank rögzítse, kezelje, illetve, 
hogy a bankkártya használata során, a Bank által rögzített kártyaforgalom adatait CO-OP Hungary részére átadja a COOP Klub Törzsvásárlói 
rendszerben történő pontszámítás, illetve jóváírás elvégzése céljából a COOP Klub Törzsvásárlói Rendszer Általános Szerződési Feltételekben 
meghatározott feltételek szerint. 

Tudomásul veszem, hogy jelen Nyilatkozat aláírásával egyidejűleg elfogadom a COOP Klub Törzsvásárlói Rendszer Általános Szerződési 
Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) című dokumentumot, mely a Bank és a CO-OP által közösen kibocsájtott co-branded bankkártyáraa 
törzsvásárlói jogviszony fennállása alatt érvényes és megtalálható a www.coop.hu weboldalon, a CO-OP Hungary Zrt. vevőszolgálatán 
(levelezési cím: 1476 Budapest, Pf.: 370, telefonszám: +36 (80) 870-220), a COOP Klub emblémával ellátott üzletekben hirdetmény 
formájában, illetőleg a GRÁNIT Bank Zrt. honlapján (www.granitbank.hu) is.  

Kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a COOP Klub Törzsvásárlói Programban a Bank és a CO-OP által közösen kibocsátott co-
branded bankkártyával veszek részt törzsvásárlói kártyaként, amellyel kizárólag a COOP Klub emblémával ellátott üzletekben történő 
vásárlással gyűjthetem pontjaimat. Ennek következtében a COOP Klub Törzsvásárlói Rendszer ÁSZF-jének azon pontjai, melyek a CO-OP 
Hungary Zrt. által kibocsájtott törzsvásárlói kártyára, kártyaigénylőre, a kártyahasználatra, a pontkibocsátási tranzakciók adatainak 
tárolására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazzák (úgyis mint, Általános Tájékoztató, I. fejezet: 1.3., 2.1., 2.3.-2.10., II. fejezet: 4.1., III. 
fejezet: 6.3. pontok) az általam ezúton, vagyis kifejezetten a co-branded kártyaigényléssel létesített törzsvásárlói jogviszonyban nem 
kerülnek alkalmazásra. 

Tudomásul veszem, hogy a csoportos (családi) pontgyűjtés a Bank és a CO-OP által közösen kibocsátott co-branded Főkártyához 
esetlegesen igényelt Társkártyákon keresztül bonyolított pontgyűjtéssel együtt valósul meg. 

Tudomásul veszem, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. a COOP Klub Törzsvásárlói Program lebonyolításával kapcsolatosan felelősségét teljes 
mértékben kizárja, ennélfogva a COOP Klub Törzsvásárlói Programban való részvételből eredően a GRÁNIT Bank Zrt. felé semminemű igény 
érvényesítésére nem vagyok jogosult.  

A Kártyabirtokos / COOP Klub Tag jogosult a rá vonatkozó adatokról tájékoztatást, a rögzített adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, 
zárolását kérni, élhet adathordozhatósághoz valamint személyes adataihoz való hozzáférési jogával és tiltakozhat személyes adatainak 
kezelése ellen a GRÁNIT Bank Zrt. elérhetőségeire (1095 Budapest Lechner Ödön fasor 8., info@granitbank.hu) valamint a CO-OP Hungary 
Nagykereskedelmi és Szolgáltató Zrt. elérhetőségeire (1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 11/C, info@coop.hu) címzett nyilatkozat útján. 

http://www.coop.hu/
http://www.granitbank.hu/
mailto:info@granitbank.hu
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Az igénylő jogosult az adatkezeléssel szemben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 
Erzsébet fasor 22/C.; www.naih.hu) fordulni, valamint bíróság előtt is érvényesítheti jogait. 

 

 

 

 

Kelt: …………………………………………………………. .......................................................... 
 Ügyfél 
 (Banknál bejelentett aláírása!) 


