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PRIVILEGE KÁRTYA MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 
  
Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1139 Budapest, Forgách utca 37., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-709063) és 
a Megrendelő közötti jogviszonyra az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság Vegytisztítási, mosodai és kiegészítő beauty 
szolgáltatások végzésére vonatkozó szerződési feltételei az irányadók, amelyek a 
5àsec üzletekben és a www.5asec.hu honlapon állnak megrendelőink rendelkezésére 
és amelyeket a Megrendelő ismer és kifejezetten elfogad. A Privilege kártya programot 
az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Magyarország területén, a magyarországi 5àsec üzletekben működteti.  
 
HOGYAN LEHET A PRIVILEGE PROGRAMHOZ CSATLAKOZNI? A Privilege 
programhoz történő csatlakozáshoz elegendő a 5àsec üzletekben rendelkezésre álló 
csatlakozási űrlapot kitölteni és a 1 500 HUF összegű csatlakozási díjat megfizetni, 
amely a Privilege kártya programhoz történő csatlakozás napjától (Privilege kártya 
megvásárlásának a napja) 1 (egy) éves kártyahasználatot biztosít. A Privilege kártyáját 
azonnal az Ön rendelkezésére bocsátjuk és a kiváltást követően azonnal jogosult a 
kedvezményeket igénybe venni. Minden nagykorú természetes személy vagy jogi 
személy csatlakozhat a Privilege programhoz. A kártya szigorúan személyre, illetve a 
kártyabirtokos nevére szól. A programhoz történő csatlakozással Ön elfogadja a jelen 
Privilege kártya működési szabályzatot.  
A Privilege kártya nem bankkártya, nem hitelkártya, nem használható ATM-ben, arról 
készpénz nem vehető fel és nem helyettesíthet semmilyen pénzfizetési eszközt, illetve 
műveletet és kizárólag a jelen működési szabályzat rendelkezései szerint használható.  
  
MILYEN ELŐNYÖKET BIZTOSÍT A PRIVILEGE KÁRTYA? • Azonnali 10% 
kedvezményt biztosítunk Önnek minden 5àsec üzletben a ruha-, lakástextil-, paplan-, 
bútorszövet-tisztítás, minden Beauty* ápolási és állagmegóvási szolgáltatás 
(tartásjavítás, víztaszítás, poratka elleni kezelés, moly elleni kezelés) és minden 
5àsec* termék teljes (nem akciós, nem kedvezményes) árából. Kedvezményt az 
akciós vagy kedvezményes árakból nem biztosít az ÖT CSILLAGOS 
TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. • E-mailben 
információkat küldünk Önnek többek között az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szezonális ajánlatairól.  
 
HOGYAN TUD AZ ELŐNYÖKHÖZ JUTNI? A kedvezmény biztosítása érdekében 
Önnek minden pénztári fizetés során kötelezően be kell mutatnia a Privilege kártyáját. 
Ahhoz, hogy az előnyökhöz folyamatosan hozzájuthasson, kérjük, az üzletben 
szíveskedjen bejelenteni levelezési címének, nevének vagy más, a részünkre 
megadott adatainak a változását.  
  
MEG KÍVÁNJA ÚJÍTANI A PRIVILEGE KÁRTYÁJÁT? A kártya érvényességi idejének 
lejáratakor (amelyet a kártya vásárlásáról szóló nyugta igazol), elegendő egy kártya 
megújítási formanyomtatványt kitöltenie az üzletben és megfizetni az éves 1 500 HUF 
összegű megújítási díjat. Megújítás esetén az eredeti kártyája az Ön birtokában 
marad, amelynek érvényességi ideje 1 (egy) évvel meghosszabbításra kerül. Négy év 
elteltével új kártyát bocsátunk ki az Ön számára.  
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KI SZERETNE LÉPNI A PRIVILEGE PROGRAMBÓL? A Privilege programból való 
kilépési szándékát az üzletben kell jeleznie és vissza kell szolgáltatnia a Privilege 
kártyáját. Az Ön által megfizetett csatlakozási, illetve megújítási díjak nem kerülnek 
visszatérítésre.  
 
KÁRTYÁJÁT ELVESZÍTETTE, ELLOPTÁK VAGY MEGRONGÁLÓDOTT? 900 HUF 
összegű díj megfizetése ellenében új kártyát bocsátunk ki az Ön számára abban az 
üzletben, ahol a Privilege programhoz csatlakozott.  
 
A PRIVILEGE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a Privilege programot bármikor 
indoklás nélkül módosítani vagy megszüntetni. Minden lényeges módosításról az 
üzletekben elhelyezett tájékoztatóban és a www.5asec.hu honlapon értesülhet. A 
Privilege kártya működési szabályzat módosítása az új változatnak az üzletben és a 
www.5asec.hu honlapon történő megjelenése napjától hatályos.  
  
INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOG Az adatkezelés célja: Az Ön által megadott 
személyes adatokat a Privilege kártya programba történő regisztrációhoz és a 
Privilege kártya kibocs cátása, működtetése, alkalmazása céljából használja fel az ÖT 
CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 
  
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, amely szerint Ön a Privilege kártya 
kibocsátását megelőzően hozzájárulását adja az alábbi személyes adatainak az ÖT 
CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által 
történő kezeléséhez /Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 
(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy 
GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pont/ 
 
A kezelt adatok köre: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám, mobil szám 
  
Az adatkezelés időtartama: Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság a regisztráció során megadott személyes adatokat az 
Ön hozzájárulásának visszavonásáig tárolja. Ön a hozzájárulását az ÖT CSILLAGOS 
TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság e-mail címére 
(hu@5asec.com) vagy postai címére (1139 Budapest, Forgách utca 37.) küldött 
levelében bármikor visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a 
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  
Az ÖT CSILLAGOS TEXTILTISZTÍTÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az 
adatokat a hozzájárulás visszavonásakor törli, feltéve, hogy az adatkezelésnek nincs 
más jogalapja. Ilyen jogalap lehet például, ha a további adatkezelés az adatkezelő 
vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 
 
Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a Privilege kártya a személyes 
adatok törlését követően nem használható. 
 
 
* : az üzletben elérhető szolgáltatások és termékek függvényében 
	


