
Töltse ki ezt a nyomtatványt és azonnal kézhez kapja  
érvényes klubtagsági kártyáját és a hozzá tartozó  

két kulcstartót.

Klubtagsági belépőTesco Clubcard adatvédelmi tájékoztató
A klubtagsági belépő aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy 
a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (H-2040 Budaörs, Kinizsi út 
1-3., cégjegyzékszám: 13-10-040628, adatvédelmi nyilvántartási 
azonosító: 00707-0014, a továbbiakban: Adatkezelő, vagy Tesco) 
a klubtagsági belépőn megadott személyes adataimat, valamint 
a vásárlási szokásaimról szóló adatokat a klubtagságom ideje alatt 
felhasználja a következő célokra:

1. a Tesco Clubcard adatbázisába történő felvételre,
2. a Tescóban vásárolható termékekről és szolgáltatásokról, illetve a Tesco 

partnereinek termékeiről és szolgáltatásairól szóló ajánlatok küldésére,
3. marketingkutatásban való részvételre.

(Amennyiben Ön a 2. vagy a 3. pontban írt célok valamelyikével nem ért egyet, 
kérjük, jelölje be a megfelelő mezőt a klubtagsági belépő belső oldalán.)

A klubtagsági belépő aláírásával tudomásul veszem és elfogadom, hogy  
a megadott személyes adataim rögzítésével és kezelésével az Adatkezelő  
a GFK Hungária Kft-t (H-1132 Budapest, Visegrádi u. 31., cégjegyzékszám:  
01-09-062942, a továbbiakban: Adatfeldolgozó) bízza meg.

A klubtagsági belépő aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott 
személyes adataimat a Tesco a vele együttműködő azon cégeknek átadja, 
amelyek a Clubcard programban a Tesco üzleti partnereinek minősülnek, 
vagy amelyek egyébként a szolgáltatás megvalósításában részt vesznek. 
Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat csak a fent írt célokra 
használja, illetve csak ezen célok elérése érdekében továbbítja.

Fontos tudnivalók:
A kártya tulajdonosa az adatait önkéntesen szolgáltatja, egyben kijelenti, hogy 
az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállal 
arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul 
bejelenti a Tesco, mint Adatkezelő részére.

A kártya tulajdonosa tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti 
személyes adatainak helyesbítését és törlését, emellett megilleti őt a tiltakozási 
jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A kártyatulajdonos személyes 
adatainak törlése a Clubcard tagság automatikus megszűnését eredményezi.

Gyűjtse a hűségpontokat 
minden vásárláskor!

Töltse ki a klubtagsági belépőt és  
élvezze hűségprogramunk előnyeit!

További kérdéseivel hívja ingyenes ügyfélszolgálati  
számunkat: 06/80 222 333.

4)  Pontjaiért cserébe vásárlási utalványokat 
küldünk. 400 pont összegyűjtésével  
400 forintos vásárlási utalványt  
és speciális kedvezményre jogosító  
ajándékkuponokat is kaphat.

1) Töltse ki a klubtagsági belépőt!

2) Azonnal kap egy érvényes kártyát 
és két kulcstartót.

3) 200 forint = 1 pont
Minden 200 forint értékű vásárlás 
után 1 pontot kap.

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!
Köszönjük, hogy nálunk vásárol!

Köszönjük, hogy nálunk vásárol!



Tesco Clubcard
A klubtagság általános feltételei
Kedves Vásárlónk! Kérjük, a klubtagsági belépő nyomtatvány kitöltése előtt 
olvassa el figyelmesen a Tesco Clubcard hűségprogram részvételi feltételeit.

A Tesco Clubcard hűségprogram (továbbiakban: program) alapelvei
A program tulajdonosa és üzemeltetője a Tesco-Global Áruházak Zrt, H-2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3 (továbbiakban: 
Tesco). A programba belépő vásárlók a Tesco áruházakban lebonyolított vásárlásaik után pontokat gyűjtenek a személyre 
szóló számlájukon. Az összegyűjtött pontokért a Tesco különféle kedvezményeket, például vásárlási utalványt és aján-
dékkuponokat ad számukra. 

A tagság és jelentkezés feltételei
A programban minden természetes személy részt vehet, aki 18. életévét betöltötte és aláírásával elfogadja a tag-
ság feltételeit, valamint leadja a helyesen kitöltött klubtagsági belépőt. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli 
gazdasági társaságok nem vehetnek részt a programban. Minden személy csak egy kártyát igényelhet, többszörös 
tagság nem lehetséges. A klubtagsági belépő kitöltésével és leadásával a programban részt vevő vásárló elfogadja 
a tagság feltételeit.

Hasznos információ a kártya használatáról
A vásárló a kitöltött klubtagsági belépő aláírása után azonnal kap egy kártyát és két kulcstartót. A kártya és a kulcstartók 
a Tesco tulajdonát képezik és a vásárlások utáni pontgyűjtést szolgálják. A kártyát és a kulcstartókat csak a tulajdonosa, 
illetve a vele egy háztatásban élő családtagjai használhatják. A kártyát és kulcstartókat kizárólag végfelhasználói vásárlás 
során lehet használni. A Tesco fenntartja a jogot arra, hogy az esetleges jogtalan vásárlással szerzett pontokat levonja 
a programban résztvevő vásárló személyes számlájáról, és egyidejűleg fenntartja a jogot a programban való részvétel 
megszüntetésére. A kártyát és a kulcstartót csak a Tesco üzletekben és szerződéses partnereinél lehet használni. A szer-
ződéses partnereknél lehetnek egyéb eltérő feltételek, kérjük, erről érdeklődjön partnereinknél. A gyűjtött pontok és a 
vásárlási utalványok nem átruházhatóak, kizárólag a programban részt vevő vásárló vagy a vele egy háztartásban élő 
személyek használhatják fel.

Praktikus tudnivalók a pontgyűjtésről
A kártyát vagy a kulcstartót a vásárláskor át kell adni a pénztárosnak. A pontok az átadott kártyához és kulcstartókhoz tar-
tozó számlán gyűlnek. Minden 200 forint értékű vásárlás után 1 pontot írunk jóvá az Ön személyes számláján. A későbbiek-
ben 1 pont beváltási értéke 1 forint. A Tesco fenntartja a jogot bármikor ennek megváltoztatására. A Tesco fenntartja a jogot, 
hogy meghatározza azt a maximális összeget, amiért pontokat írhat jóvá. A pontgyűjtés nem vonatkozik a dohány, a mobil-
feltöltés, a göngyölegek és a vényköteles gyógyszerek termékkörére, illetve az étkezési és ajándékutalványok vásárlására. 
További termékek szintén kikerülhetnek a pontgyűjtés köréből, amennyiben arról a Tesco döntést hoz. A vásárolt termékek 
visszavétele során a pontok automatikusan levonódnak a számláról.

Vásárlási utalványok és ajándékkuponok
A kedvezményre jogosító vásárlási utalványokat rendszeres időközönként postázzuk azoknak a vásárlóknak, akik az adott 
időszakban elérték a meghatározott pontszámot. Az ehhez összegyűjtendő minimális pontszám: 400 pont. Ha a pontgyűj-
tési időszak kezdetétől az utolsó napjáig összegyűjtött pontok száma nem éri el ezt a minimális pontszámot, a pontok nem 
vesznek el, hanem a következő időszakra kerülnek átvezetésre. 400 pont felett a pontok jóváírása kerek 100 pontonként tör-
ténik. A kerek 100 pont alatti pontszámok a következő időszakra kerülnek átvezetésre. A pontgyűjtés időszaka változó lehet, 
és a Tesco fenntartja a jogot a minimális pontszám megváltoztatására. Kártyával rendelkező vásárlóinknak, akik elérték a 
400 pontot, termékkedvezményre jogosító kuponokat is küldünk. A www.tesco.hu honlapon folyamatosan nyilvánosságra 
hozzuk a pontgyűjtési időszakokat és a szükséges minimális pontszámot. A programról további információt a vevőszolgálati 
pultnál és ügyfélszolgálati telefonszámon kaphatnak a 06/80 222 333 számon.

A tagság megszüntetéséről
A tagságot a vásárló bármikor megszüntetheti, amennyiben felhívja az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati telefonszá-
mot. A Tesco fenntartja a jogot, hogy megszüntesse a programban való részvételt, amennyiben a vásárló 24 hónapon át 
nem használta a kártyáját. A tagsági viszony megszűnésével egyidejűleg az összes pont törlésre kerül. A Tesco jogosult 
megszüntetni a tagságot, amennyiben a tag megszegi a tagság általános feltételeit. Amennyiben a klubtagsági belépőn 
megadott adatok megváltoznak, azt a vásárlónak be kell jelentenie az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati számon. A be-
jelentés elmaradásából származó esetleges károkért a Tescót felelősség nem terheli. A Tesco bármikor jogosult a tagsági 
feltételeken változtatni. Az új feltételek akkor lépnek érvénybe, amikor azokat az üzleteiben és a www.tesco.hu honlapon 
nyilvánosságra hozza.

Önnel közös háztartásban élők száma (Önnel együtt):

Háztartás tagjainak életkora (Ön nélkül):

Diabetikus  Vegetáriánus      Laktózmentes       Lisztérzékeny    Nem iszom alkoholt   

További hasznos információk – szeretnénk ajánlatainkat és kuponjainkat 
személyre szabottan küldeni Önnek

Amennyiben élelmiszerekre vonatkozó speciális igényei vannak, kérem jelölje meg:

Amennyiben új kártyát kér, mert elvesztette vagy megsérült régi kártyája, de tudja régi kártyájának számát, 
kérjük írja be, hogy pontjait átvezethessük az új kártyájára.

Elvesztette kártyáját? 

Amennyiben nem tudja régi kártyájának számát, kérjük hívja ingyenes ügyfélszolgálati számunkat a 06/80 222 333 
számon.
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Telefonszám:

E-mail:

Elérhetőségek - szívesen tájékoztatjuk Önt e-mailben és sms-ben újdonságainkról, 
kiemelt ajánlatainkról, valamint időnként megkérdeznénk véleményét piackutatás céljából
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Dátum Áruház száma:

Ide kell a kártya számát 
beragasztani  

Áruház tölti ki

 Kártya EAN száma

Aláírásommal elfogadom a Tesco klubtagság feltételeit és személyes adataim  
felhasználását az Adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően.

Dátum 

Ajánlatok küldése* – Itt tudja kiválasztani, hogy milyen ajánlatokról küldjünk 
Önnek értesítést

Azon termékeinkről és szolgáltatásainkról, amelyek érdekelhetik Önt és családját, rendszeresen 
értesíteni fogjuk Önt a jövőben. Amennyiben bejelöli az adott mezőt, kérését tiszteletben tartva, 
nem küldünk Önnek ajánlatokat.
•  Amennyiben nem szeretne tájékoztatást kapni termékeinkről és szolgáltatásainkról, kérjük, 

jelölje itt:
•  Amennyiben nem szeretne tájékoztatást kapni  a Tesco üzleti partnereinek termékeiről  

és szolgáltatásairól, kérjük, jelölje itt:
•  Amennyiben nem szeretné, hogy megkeressük Önt piackutatás céljából, kérjük, jelölje itt:

Aláírás   ..............................................................
* Kötelező kitölteni!

Töltse ki a klubtagsági belépőt és  
Kérjük, töltse ki pontosan a klubtagsági belépőt nyomtatott nagybetűkkel. Jelölje a meg-
felelő mezőket X-szel és végül ne felejtse el aláírásával hitelesíteni. A kitöltött példányt 
adja le a Tesco áruházban. Kérjük, a kitöltéshez használjon kék vagy fekete golyóstollat.  

Ha a későbbiekben megváltoznak az adatai, kérjük, haladéktalanul értesítsen minket új ada-
tairól. Ehhez vegye igénybe az ingyenesen hívható ügyfélszolgálati számunkat: 06/80 222 333. 
Csak így tudjuk Önnek garantálni, hogy kézhez kapja a pontjairól szóló értesítést.

élvezze hűségprogramunk előnyeit!

Vezetéknév:

Keresztnév:

Ország:

Irányítószám:

Házszám:

Neme:     Férfi Nő

Személyes adatok* – személyes adataira azért van szükségünk, hogy el tudjuk 
küldeni Önnek a vásárlási utalványokat és ajándékkuponokat

Ha a későbbiekben felhívja ügyfélszolgálatunkat, ügyintézőnk rákérdezhet a fenti 
adatokra az Ön hiteles azonosításáért.
* Kötelező kitölteni!

Születési dátum: év hónap nap

Utca:

Helység:




