
 

JELENTKEZÉSI LAP                                                     
 
Név (útlevélben szereplő)   :  ......................................................................................... 

Születési idő (év, hó, nap)   :  .................................  Útlevélszám:  ................................ 

Levelezési cím    :  ......................................................................................... 

Telefonszám (lehetőleg mobil)           :  .................................   E-mail: ......................................... 

Út megnevezése    :  ......................................................................................... 

Utazás időpontja    :  ......................................................................................... 

Ellátás     :  ……………………....   megjegyzés: ………….…..…..….. 

Egyéb (fak. program, hajókabin, vízum stb.) :  ......................................................................................... 

Utasbiztosítás     :  buszos útnál: 440 Ft/nap,  repülős útnál: 470 Ft/nap 
Megkötése kötelező. Ez alól kivétel, ha írásban nyilatkozik arról, hogy rendelkezik biztosítással az adott időszakra, ill. ha nem magyar állampolgár. 
80 éves kor felett 25%-os felár fizetendő. 

Az autóbusz mely részén kíván ülni :  ................................   Felszállás: ……………..………….. 
Kívánságát a jelentkezések sorrendjében tudjuk figyelembe venni, kérjük, egyeztessen kollégáinkkal! 
(Csak autóbuszos utazásnál töltendő ki!) 

Utazott már a Fehérvár Travellel ? :  igen �  nem � 

Ha igen, mikor és melyik úton vett részt utoljára :  .............................................................................. 

 

A fent megjelölt, FEHÉRVÁR TRAVEL  által szervezett utazáson részt veszek. Az utazásszervező utazási feltételeit, az 
útlemondási tájékoztatót és az adatkezelési tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem, és egyben a hátoldali 
nyilatkozatnak megfelelően hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez. 

A 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján nyilatkozom, hogy a fenti szolgáltatásokat nem adóalanyként, vagy 
nem adóalanyi minőségben veszem igénybe. 
 
Kelt ...................................., 20.... .............................            .................................................... 
             a jelentkező aláírása 
 
Befizetés módja: átutalás �     postai csekk �        OTP pénztárbefizetés �        bankkártya � 
Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lappal együtt a feladott csekkszelvény (átutalás bizonylat) másolatát is küldje el címünkre vagy 
faxszámunkra. A jelentkezés a befizetéssel együtt érvényes.  
 

Csak cégnévre (vagy nem saját névre) szóló számla  esetén kérjük bejelölni: 

1, A fenti szolgáltatásokat adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként veszem igénybe.   � 
2, A fenti szolgáltatásokat adóalanyként saját nevemben, de más javára veszem igénybe.        � 

Egyedülálló jelentkező esetén: 
1, Egyágyas elhelyezést kérek, vállalom az egyágyas felár kifizetését.   � 
2, Társítást kérek, vállalom az utazási iroda által talált azonos nemű útitárssal 
egy szobában történő elhelyezést.*        � 
* Amennyiben a Fehérvár Travel nem talál azonos nemű útitársat, az egyágyas felár megfizetését az iroda magára vállalja, amennyiben az  
utas legalább 45 nappal az indulás előtt befizet az utazásra. 
 A helyszínen egyágyas szobára történő módosítás az utas részéről csak abban az esetben lehetséges, ha útitársa is vállalja a felár kifizetését. 

2 fő együttes jelentkezése esetén: 
1, Francia ágyas elhelyezést kérünk .       � 
2, Két különálló ágyas elhelyezést kérünk.       � 
Ezt a kérést a szobák elosztásakor az egyes szálláshelyek lehetőségeikhez mérten igyekeznek figyelembe venni, de garantálni  nem tudják. 

FEHÉRVÁR TRAVEL    8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.    
Tel.: (22) 321-871 (4 fővonal), 331-997 Fax: (22) 348-688   
Honlap: www.fehervartravel.hu  E-mail: info@fehervartravel.hu 
Számlaszám: OTP 11736006-20310631 Eng.szám: R01364/1996/2000          

A jelentkezési lap beérkezésének és a 
befizetésének határideje:  



 
Hozzájáruló nyilatkozat adatkezeléshez 

 
 

(Az utazó – az érintett – ezen nyilatkozat aláírásával nyilatkozik, hogy a Fehérvár Travel Kft. adatkezelési 
szabályzatát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, megértette és azokat elfogadja.) 
  
A Fehérvár Travel Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 40.) a továbbiakban, mint Adatkezelő 
adatkezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását a weboldal, a foglalásnál/regisztrációnál személyesen 
átadott Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 
 
Alulírott a jelen nyilatkozat megtételével: 

− Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján megírt Adatkezelési Szabályzatát elolvastam, 
megértettem, tudomásul vettem és elfogadtam, 

− engedélyezem, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban 
megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok 
helyességének ellenőrzésére, 

− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel 
megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa, 

− engedélyezem, hogy az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adataimat az Adatkezelővel 
megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli, 2016/679/EU rendelet 
értelmében nem biztonságosnak tekinthető adatkezelőnek továbbítsa, 

− engedélyezem, hogy repülős utazások esetén az Adatkezelő az elérhetőségemet (lakcím, e-mail 
cím, telefonszám) a IATA 830d határozatának megfelelően a határozatban, illetve a Fehérvár Travel 
Adatkezelési szabályzatának II. pontjában meghatározott célok érdekében a légi fuvarozónak 
továbbítsa, 

− nyilatkozatomat és hozzájárulásaimat a megfelelő tájékoztatás után önként, saját döntésem alapján 
tettem meg. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulások 
megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

 
A kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, születési dátum, életkor, nem, utazási okmány száma, 
telefonszám, e-mail cím, étkezési igények, releváns egészségügyi adatok.  
 
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett kifejezett hozzájárulása. 
 
Az adatkezelés célja: Utazási szerződés megkötése, hírlevél, tájékoztató küldése, utazó (az érintett) 
utazásával összefüggő kívánságának teljesítése.  
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának vagy csak részleges megadásának, valamint visszavonásának 
következményei:   

• nem jön létre az utazási szerződés a Fehérvár Travel Kft-vel, 
• a megkötött utazási szerződést a Fehérvár Travel Kft. azonnali hatállyal kártérítési vagy kártalanítási 

kötelezettség nélkül felbonthatja, egyben a szerződés felbontása következtében keletkezett 
kárainak megtérítését követelheti az ügyféltől/utazótól. 

 
Az adatok tárolásának időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai:  
A Ptk. szerinti elévülési idő lejárta, illetve az utazó (az érintett) adattörlési igényének bejelentése. 
 


