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ÉRTÉKESÍTÉS

Csatlakozáshoz szükséges kötelező adatok köre
A MOL Partner Kártya kiállításához szükséges kötelezően megadandó személyes adatok köre
megegyezik a 8. számú melléklet: Partner kártya igénylő sablon Excel táblában feltüntetett
kötelezően kitöltendő adatok körével.
o

Neme (Férfi/Nő)

o

Családi név

o

Utónév

(családi név és utónév együttesen, maximálisan 26 karakter terjedelmű lehet)

o

Születési dátum (ÉÉÉÉ.HH.NN)

o

E-mail cím

o

Állandó lakcím (irányítószám, település, közterület neve, jellege, házszám)

A fent sorolt, kötelezően megadandó magánszemély adatokon kívül a Kártya kiállításához a
Csatlakozónak a kedvezményajánlatok meghatározásához szükséges adattároláshoz és
feldolgozáshoz, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatban megfogalmazott irányelvek
elismeréséhez, egyúttal elfogadásához hozzá kell járulnia.
(ajánlás)
Hozzájárulok, hogy a MOL Nyrt. adataimat a Multipont Zrt. és a kártyagyártást végző, külső
megbízott Nyomda számára szolgáltassa, adataim felhasználásával MOL Partner Kártyát
állítson ki. Adataim megadásával elfogadom, hogy a kedvezményajánlatok
meghatározásához adataimat üzleti tevékenység folytatásához felhasználhassák.
Csatlakozó nyilatkozata

Igen

Nem

Kijelentem, hogy a Partner Kártya Csatlakozási Nyilatkozat aláírásával elfogadom a MOL Nyrt.
és Partnere által szerződésben megállapított, a kártyabirtokos személyes adatainak
védelmében megfogalmazott adatvédelmi és adatbiztonsági rendelkezéseket.
Csatlakozó nyilatkozata

Igen

Nem

A MOL Partner Kártya tömeges igényléséhez a csatolmányként ajánlott „Partner kártya igénylő
sablon.xls” megfelelő és hiánytalan kitöltése szükséges. A táblázatban meghatározott adatok
köre megegyezik a 2. számú melléklet: Csatlakozási nyilatkozatban kitöltendő adatok körével.
Ügyfél
azonosító

Nem

Igénylő adatai
(max. 26 karakter)

Születési dátum

Azonosító

F (férfi)
N (nő)

Családnév Utónév

Születési dátum
(ÉÉÉÉ.HH.NN.)
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Igénylő e-mail Marketing
Telefonszám
címe
hozzájárulás
e-mail cím

I (igen)
N (nem)

Telefonszám

Igénylő címe
Irsz.

Város

Utca
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Az igénylés megtételéhez a magánszemélynek rendelkeznie kell privát elektronikus
elérhetőséggel, ennek megadása a csatlakozás során kötelező.
Csatlakozó a Csatlakozási Nyilatkozat MOL általi kézhezvételét követően 30 napon belül,
postán kapja meg a Kártyát, feltéve, ha a Kártya kibocsátáshoz valamennyi adat a MOL
rendelkezésére állAmennyiben a kötelező adatok megadása nem megfelelő vagy hiányos,
MOL a kártyagyártást nem kezdi meg. Abban az esetben, ha a megadott elektronikus
elérhetőséggel (e-mail cím) a Csatlakozó korábban a Multipont törzsvásárlói programban
regisztrált, úgy MOL a meglévő személyes adatokat a Partner kártya igénylés során megadott
adatokkal összeegyezteti. Eltérő személyes adatok esetén az igénylés feldolgozása csak a
Partneren keresztül kezdeményezett adategyeztetést követően kezdődik meg.
A kártyaigényléshez szükséges adatok megadásáért Partner felelős. A Csatlakozó a
személyes adataiban történő változásokat MOL felé is jelezheti a jelen Működési Szabályzat
5. pontjában megadott Ügyfélszolgálati elérhetőségen.
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