
A Résztvevő  adatai:

Alulírott jelen Belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Daniella Hűségkártya Programban részt
kívánok venni az alábbiak szerint:

1. Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozat önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és
aláírásával jogosultságot szerzek a Daniella Hűségkártya programban való részvételre, a részemre kiállított Daniella
Hűségkártya használatára, valamint a Hűségkártya programhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások
igénybevételére.

2. Kijelentem, hogy a Daniella Hűségkártya Program feltételeiről, a biztosított pontgyűjtési feltételekről és
beváltásukról részletes tájékoztatást kaptam, a Daniella Hűségkártya Program ismertető tartalmát megismertem, a
részvétel feltételeit elfogadom.

3. Elfogadom, hogy az Daniella Hűségkártya Programban kizárólag az Hűségkártya felmutatásával vagyok
jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.

4. Tudomásul veszem, hogy a Hűségkártya igénylésével egyidejűleg egyedi azonosításra alkalmas adataimat
meg kell adnom a Daniella Kereskedelmi Kft.-nek, aki az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezésének megfelelően kezeli a fentebb
megadott személyes adataimat.
Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. a megadott adatokat az Hűségkártya
programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok
harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a Daniella Kereskedelmi Kft. harmadik személy részére kizárólag
törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A Daniella Kereskedelmi Kft. ezen
adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim
kezelését végezze.

Születési dátum:

E-mail címe:

Telefonszám:

Természetes személy, képviselő neve:

Adószám/EV igazolvány száma:

Székhelye/Lakcíme:

Vállakozás/Vállalkozó neve:
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5. Hozzájárulok, hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. a Hűségkártya használatával kapcsolatos információkról (pl.
egyenlegközlés, kártyaműveletek, ajándék pontok …stb. a fent megadott elérhetőségeimre küldött üzenet
formájában tájékoztatást nyújtson.

6. Elfogadom, hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. nem vállal felelősséget az Hűségkártya elveszítéséből adódó
kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben az Hűségkártya megsemmisül,
megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a Daniella Kereskedelmi Kft.-nek haladéktalanul jelezni.

KÉREM / NEM KÉREM (a megfelelő aláhúzandó), hogy a Daniella Kereskedelmi Kft. az általa szervezett akciókról, 
eseményekről, a forgalmazott termékekről, szolgáltatásokról e-mail formájában rendszeresen tájékoztasson. 
Tudomásom van róla, hogy jelen felhatalmazásom az Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint bármikor 
visszavonható.

………………………………………………………………………………
aláírás

Alulírott jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozatot áttanulmányoztam, az abban foglaltakat 
megértettem, és feltételeit magamra vonatkozónak elfogadom. Kijelentem, hogy az Adatkezelési szabályzatot 
megismertem és elfogadom.

………………………………………………………………………………
aláírás

Kelt: ………………………………………, 20... .. ..

2/2



1. Bevezetés

A Daniella Kereskedelmi Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja
ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Daniella Kereskedelmi Kft. a személyes
adatokat bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Daniella Hűségkártya Programmal összefüggésben használja,
valamint megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát
garantálja.

2. A Szabályzat hatálya, alapelvek

A jelen szabályzat alkalmazása a Daniella Kereskedelmi Kft. által szervezett Daniella Hűségkártya Program
résztvevőjére vonatkozik. 

A Daniella Kereskedelmi Kft. a mindenkori hatályos magyar jogszabályoknak és európai uniós elvárásoknak
megfelelően, tisztességesen és jogszerűen kezeli az Ön adatait.

Adatkezelő adatai:  

A Daniella Kereskedelmi Kft.  
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3. 
Telefon: +36 20 8900-200
e-mail  :  husegpontok@daniella.hu
Adatvédelmi felelősünk: Maleskovits Dávid informatikai vezető

A Daniella Kereskedelmi Kft. adatkezelése mindig az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, az adatokat
illetéktelen személyek részére nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatkezelési Szabályzatunk folyamatosan elérhető Daniella Kft. B2B web-áruházában. A szabályzat módosításait
folyamatosan e-mail-ben  jelezzük.

3. Jogi háttér

Adatkezelési Szabályzatunk kialakításánál figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a
fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:

- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv),
- iparági szabályok, ajánlások

Az Infotv. 3. § szerint:

Személyes adat: érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy
vagy több fizikai, fiziológia, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret - valamint
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
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Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson
alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy
amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó
döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek
összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,
lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a
fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-
vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a
műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

2.12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

Az Infotv. 5. (1) szerint: Személyes adata akkor kezelhető, ha

a) az érintett ahhoz hozzájárul

4. Tájékoztatás

Szerződéses kötelezettség alapján az adatfeldolgozást végző vállalkozás: Daniella Kereskedelmi Kft.
kapcsolattartó neve: Maleskovits Dávid informatikai vezető
az adatkezelés célja: Daniella Hűségkártya Program teljesítése
az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
a kezelt adatok köre: a Belépési Nyilatkozatban megadott adatok
az adatkezelés időtartama: visszavonásig

5. Adatbiztonság

Az adatok tárolása a Daniella Kereskedelmi Kft. szerverein történik.

6. Jogorvoslat

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti azok helyesbítését, illetve - a
jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.
Kérelmére a Daniella Kereskedelmi Kft. 30 napon belül részletes tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
Az érintett az Info tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti
jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az adatkezelő adatkezelési
gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetében.
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Jelen Szabályzat a Daniella Kereskedelmi Kft. által meghirdetett Daniella Hűségkártya Program - villanyszerelők
részére (továbbiakban Hűségkártya program) program Általános Részvételi feltételeit tartalmazza. A szabályzat
kiterjed a Daniella Kft-re mint szervezőre, és a Hűségkártya programba csatlakozó személyekre (továbbiakban:
Résztvevő)

A Hűségkártya program olyan Hűségpont gyűjtő rendszer, mely keretében Résztvevő villanyszerelő a Daniella
Kereskedelmi Kft üzleteiben történő vásárlásai után Hűségpontokat kap, amelyeket a következő vásárlásai
alkalmával kedvezményre válthat.

A programban résztvevők köre
Adószámmal rendelkező villanyszerelő egyéni vállalkozó, vagy maximum 10 fő alkalmazottat foglalkoztató,
alaptevékenységét tekintve villanyszereléssel foglalkozó gazdasági társaság, aki a Daniella Kft. ügyviteli
rendszerében ügyfélkódal rendelkezik.

Részvételi szabályok 
A Hűségkártya Programba való csatlakozás a Belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával történik, e
szabályzat és az adatkezelési szabályzat egyidejű elfogadásával. A Belépési nyilatkozaton közölt adatoknak
valósnak kell lenniük, melyért a Belépési nyilatkozatot aláíró személy felel. 

A Belépési nyilatkozat kitöltését követően a Résztvevő azonnal a Hűségkártya Program nyilvántartásába kerül,
ezt követően a vásárlása a Hűségkártya Program keretében történhet. Szervező Hűségkártyát készít és ad át
Résztvevő részére.  

A Daniella Kereskedelmi Kft. jogosult a Daniella Hűségkártya Programba való részvételi igényt megtagadni,
amennyiben az igénylő a Belépési nyilatkozat kiállításához szükséges adatokat hiányosan vagy hibásan adja meg,
Belépési nyilatkozatot nem írja alá, vagy az aláírási jogosultsága igazolására nem hajlandó.

A programban való részvétel és a Hűségkártya igénylése ingyenes.

A pontok gyűjtése

Hűségpont minden, a Daniella Kereskedelmi Kft. üzleteiben történő vásárlás után, a Daniella Hűségkártya
felmutatása mellett jár. 

A vásárlás után járó hűségpont számának meghatározása cikkcsoportok szerinti nettó vásárlási érték alapján
történik. Az alábbi táblázatba foglalt, befejezett vásárlási egységek után jár 1 pont:  
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Vásárlást követően a hűségpontok csak akkor kerülnek aktiválásra, amikor a vásárláshoz kapcsolódó számla
teljes értékben kifizetésre kerül, a pontok addig előjegyzésben vannak. A számla kifizetése után a számlához
kapcsolódó hűségpontok aktívvá és beválthatókká vállnak. Előleg számla fizetésekor pontok számítása nem
történik. 

A kártyával kapcsolatos eseményekről Szerevező automatikus e-mail értesítéseket küld a Belépési
Nyilatkozatban közölt e-mail címre.

A kiadott Hűségkártya másra át nem ruházható, a gyűjtött hűségpont készpénzre nem váltható. Más személy
nevére szóló kártya felhasználása tilos. A program során gyűjtött pontok mennyiségéről, státuszáról Résztvevő a
Daniella Kft. B2B web-áruházában tájékozódhat. (www.daniella.hu)

A pontok felhasználása

Az aktivált pontokat Résztvevő a későbbi vásárlása során engedmény formában válthatja be. A vásárlási
engedmény mértéke minden beváltott 1 pont után nettó 1 forint engedmény. Hűségpont csak a beváltáskor
megvásárolt áru nettó értékéig számítható be. 

Hűségpont fordított ÁFA-s termékre nem váltható be. Egyedi pontbeváltási lehetőségekről tájékoztatást küldünk
a megadott e-mail címre.

A Hűségpontok a megszerzést követő év december 31-ig válthatók be, azt követően a be nem váltott pontok
törlődnek a rendszerből. A lejáratot megelőzően figyelmeztető levelet küldünk a Résztvevő által megadott
e-mail-címre.

Hűségkártya érvényessége

A Hűségkártya a Szervező tulajdona, melyet a Résztvevő rendelkezésére bocsát. A kártya az átvételt követően a
Hűségkártya Program időtartama alatt használható. 

* Ha egy termékről nem tudja eldönteni, hogy mely cikkcsoportba tartozik, akkor kérjen
segítséget munkatársainktól!

200

Egyéb
(minden más olyan Daniella Kft. által forgalmazott
termék, amely nem tartozik a fenti három másik
cikkcsoportba)

100
Saját márkás termékek
(deLux, Stilo, Skybox, Smihe)

300
SOLAR
(napelem modulok, invertertek, tartozékok)

300Vezetékek,  kábelek

Ft/1 pont (ennyi nettó Ft értékű
vásárlás után jár 1 Pont)

Termékkörök (cikkcsoportok)*
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A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Hűségkártyával kapcsolatban visszaélést tapasztal,
vagy a Résztvevő részére előjegyzett pont számlája 30 napot meghaladóan sem kerül kiegyenlítésre, a
Hűségkártyát a pontok törlése mellett bevonja és az érvényességét megszüntesse.

Szervező jogosult Résztvevőt a Hűségkártya programból kizárni és pontjait törölni, ha ellene behajtásra irányuló
jogi eljárást kezdeményez vagy felszámolási eljárás indul. 

A kártya elvesztése, meghibásodása

A kártya elvesztése esetén Résztvevő köteles a husegpontok@daniella.hu e-mail címen Szervezőt értesíteni. A
kártya elvesztéséből eredő károkért Szervező nem vállal felelősséget. 

A kártya elvesztése és sérülése esetén a Résztvevőnek lehetősége van a kártya cseréjére. Kártyacserét, a
személyi azonosságának igazolása után, a Szerevező bármelyik üzletünkben igényelhet. A kártyacsere nincs
hatással a korábbi kártyán összegyűjtött és fel nem használt pontokra.

Igénybevétel helye

A Daniella Kereskedelmi Kft. üzletében.

Adatrögzítés, adatkezelés

A Hűségkártya Programban való részvétel és az Belépési nyilatkozaton kért kötelező adatokra vonatkozó és
azokon túli adatszolgáltatás egyaránt önkéntes.

A Hűségkártya Program működtetéséhez szükséges adatokat Szervező saját informatikai rendszerében rögzíti.

Résztvevő a Belépési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával és leadásával önként és kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy a megadott személyes adatait a Szervező, minden ellenszolgáltatás és további engedélyezés nélkül
nyilvántartsa, teljes körűen kezelje, saját marketing, reklám tevékenysége céljára felhasználja, információt,
hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Az adatbázisba kerülő személyes adatok kizárólag a Daniella Kereskedelmi Kft. marketing és reklám céljaira
kerülnek felhasználásra, harmadik személy részére nem kerül kiadásra. Kérésre a Daniella Kereskedelmi Kft. az
adatokat helyesbíti, az adatkezelést megszünteti, illetve a személyes adatokat törli a rendszeréből, felfüggeszti a
reklámanyagok küldését a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény elírásainak megfelelően.

A Program érvényessége

A Hűségkártya Program visszavonásig érvényes.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Hűségkártya Program szabályain, időtartamán egyoldalúan változtasson. A
változtatásról Szervező minden esetben köteles Résztvevőt a megadott e-mail címén értesíteni.

Résztvevő a Hűségkártya Programmal kapcsolatos dokumentumok elfogadását, valamint azok későbbi
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Résztvevő a Hűségkártya Programmal kapcsolatos dokumentumok elfogadását, valamint azok későbbi
módosításait, továbbá a Hűségkártya Programmal kapcsolatos minden jogvita esetére a Debreceni Városi
Bíróság illetve a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének elfogadását a Belépési nyilatkozat
aláírásával nyugtázza.

Elérhetőségek

Telefonszám: +36 20 8900-200
E-mail:  husegpontok@daniella.hu

Debrecen, 2016. július 01.
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