
Tisztelt Vendégünk!  

Köszönjük, hogy a 2023. évben a komáromi Brigetio Gyógyfürdőben kíván bérletet 

vásárolni! Kérjük, figyelmesen olvassa el a nyilatkozatot! Bérleteink kizárólag ezen 

feltételek elfogadása mellett használhatók. 

A mindenkor érvényes bérlethasználat szabályzata és házirendek az alábbi linken érhetők 

el: 

http://www.komthermal.hu/hazirend  

   

Bérlet típusa – kérjük, jelölje be, hogy melyik bérletet kívánja választani 

 

10, 30 ALKALMAS BÉRLETEK 

10 alkalmas fürdőbérlet felnőtt  

10 alkalmas fürdőbérlet nyugdíjas/ diák   

30 alkalmas fürdőbérlet felnőtt  

30 alkalmas fürdőbérlet nyugdíjas/ diák   

ÉVES BÉRLETEK 

Éves fürdőbelépő-bérlet felnőtt  

Komáromi éves fürdőbelépő-bérlet felnőtt  

Éves fürdőbelépő-bérlet nyugdíjas/ diák   

Komáromi éves fürdőbelépő-bérlet nyugdíjas/ diák  

NYITVATARTÁS ELŐTTI 30 ALKALMAS ÉS ÉVES BÉRLETEK 

30 alkalmas nyitvatartás előtti bérlet   

30 alkalmas nyitvatartás előtti bérlet diák*/nyugdíjas   

Nyitvatartás előtti éves bérlet - felnőtt  

Nyitvatartás előtti éves bérlet – diák*/ nyugdíjas  

SZAUNA BÉRLET 

10 alkalmas szauna bérlet  

KOMBINÁLT BÉRLETEK 

10 alkalmas fürdőbelépő + szauna bérlet felnőtt/  

10 alkalmas fürdőbelépő+szauna bérlet diák*/ nyugdíjas   

  
PÉNZTÁROS TÖLTI KI: 

BÉRLETES ÓRA SORSZÁMA:……………………………….  

 

Azonosítószáma:…….…………………………………………… 
 

  2000 Ft KAUCIÓ    HOZOTT KAUCIÓ 

 

 

 

Nyilatkozat 

 

Alulírott.................................................................................(szül:................................. 

……………………………...an:…………………......................................……………

lakcím:……………...................................................................................................)  

további elérhetőségek – melyen fel tudja venni Önnel a kapcsolatot a Komthermal Kft. 

tel./ e-mail:………………………………………………………………………….. 

kijelentem, hogy a Brigetio Gyógyfürdő 2023. évre vonatkozó bérletét annak tudatában 

vásárolom meg a Komthermal Kft-től, hogy a bérlethasználat szabályzatát, valamint a 

házirendekben foglaltakat tudomásul vettem és azokat elfogadom, betartom. 

 10, 30 alkalmas bérletet vásárlók esetében:  

Amennyiben élni szeretne ezzel a lehetőséggel, kérjük X-szel jelölje 
Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes, kérem, hogy 2023. évben az újabb 

bérletvásárláskor jelen nyilatkozatot vegyék figyelembe.  

 

Alulírott, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, 

továbbá a 7. cikk rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most 

megadott személyes adataimat a GDPR, továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának 

feltételei szerint kezelje.  

Bérletvásárlással kapcsolatos adatkezelés 

A Fürdőben fürdő és szauna bérletek vásárlására van lehetőség. 

adatkezelés célja:  a fürdő területére történő belépéshez és az egyéb szolgáltatások 

igénybevételéhez a személyre szóló bérletek elkészítése és használatának, valamint a 

kedvezményre való jogosultságnak az ellenőrzése. 

kezelt adatok köre:  név, születési idő és hely,  anyja neve, lakcím, igazolványkép, 

bérletszelvényszám telefonszám, e-mail cím 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk  (1) bekezdés  a) pont  szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: a bérletszelvény lejártát követő 1 év 

adatkezelés módja: papíralapú  

 

Kelt: Komárom,…………………  

______________________________ 

                aláírás 
Előttünk, mint tanúk előtt:  
Alulírott, az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, továbbá a 7. cikk 

rendelkezése alapján - hozzájárulok, hogy az adatkezelő a most megadott személyes adataimat a GDPR, 

továbbá a saját adatkezelési tájékoztatójának feltételei szerint kezelje.  

1.Név: ………………………………..… 2.Név:………………………..…… 

Lakcím: …………………………….…  Lakcím:…………………………… 

Aláírás:………………………………… Aláírás:………………………….… 


