
REGISTRATION CARD / REGISZTRÁCIÓS LAP

HOTEL MERCURE BUDAPEST CITY CENTER H6565

Following document is a confirmation hotel accommodation contract / A jelen dokumentum a szálláshely szolgáltatási szerződés jóváhagyása 

Please use block letters / Kérem használjon nagybetűket

Arrival:               

Érkezés: 

Last name / Családnév:

First name / Keresztnév:

Gender / Neme:

ID/Passport nr. / Igazolványszám:

Date of Birth / Születési dátum:

Place of Birth / Születési hely:

Nationality / Állampolgárság:

Home address / Lakcím: (Country, ZIP code, Street, number / Ország, irányítószám, utca, házszám)

Billing address / Számlázási cím:

ALL loyalty number / hűségkártya szám:

Email address @:

Mandatory for Fast Check-out and receiving loyalty points) / (Elengedhetetlen az Express kijelentkezéshez (Fast Check-out) és a hűségpontok jóváírásához.

Last name / Családnév:

First name / Keresztnév:

Gender / Neme:

ID/Passport nr. / Igazolványszám:

Date of Birth / Születési dátum:

Place of Birth / Születési hely:

Nationality / Állampolgárság:

Home address / Lakcím: (Country, ZIP code, Street, number / Ország, irányítószám, utca, házszám)

Billing address / Számlázási cím:

Email address @:

Mandatory for Fast Check-out and receiving loyalty points) / (Elengedhetetlen az Express kijelentkezéshez (Fast Check-out) és a hűségpontok jóváírásához.

 Hereby I authorize Accor-Pannonia Hotels Zrt. to charge my credit card for hotel services which have been used but not paid upon check-out.                                                                                                                                    

Ezennel felhatalmazom az Accor-Pannonia Hotels Zrt.-t, hogy megterhelje a bankkártyámat azokra a szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyeket igénybe vettem, de amelyek nem kerültek rendezésre a 

kijelentkezéskor.

Reservation's nr.:                                    

Foglalási szám:

Room nr.:               

Szobaszám:

Departure:               

Utazás:
Adults:           

Felnőttek:

Children:          

Gyerekek:

Pet:                        

Kisállat:

Plate number:                 

Rendszám:

Guest #1 / Vendég #1:

Guest #2 / Vendég #2:

I hereby grant my consent to process my personal data by Accor S.A., in the form of: name, surname, telephone number, email address and other relevant data collected during my stay at the 

hotels, within ALL loyalty scheme, for a purpose of favoring regular customers of AccorHotels Group and providing on this basis, targeted marketing content including offers of stays in 

AccorHotels Group hotels and personalization of the hotel’s services on the basis of my preferences. This consent has a voluntary character and could be withdrawn at any time.                                                    

Ezennel hozzájárulok, hogy az Accor S.A. kezelje a személyes adataimat - a vezetéknevem, keresztnevem, telefonszámom, e-mail címem és egyéb releváns adat formájában, melyet a 

tartózkodásom alatt gyűjtöttek a szállodákban - az ALL hűségprogram keretében, abból a célből, hogy az Accorhotels csoport törzsvendégei részére kedvezményeket biztosítson és ezen az alapon 

célzott marketing anyagokat küldjön meg, ideértve a az AccorHotels Csoport szállodáiban való tartózkodásokra vonatkozó ajánlatokat, illetve a szállodai szolgáltatásokra vonatkozó egyéniesítést 

végezzen a preferenciáim alapul vételével. Ezen hozzájárulás önkéntes jellegű és bármikor visszavonható .

I hereby grant my consent to send by electronic means by Accor-Pannonia Hotels Zrt. and Accor S.A., commercial information, concerning among other things: services satisfaction surveys and 

ALL offers. This consent has a voluntary character and could be withdrawn at any time.                                                                                                                                                                                                               

Ezennel hozzájárulok, hogy Accor-Pannonia Hotels Zrt és Accor S.A. üzleti tartalmakat küldjön részemre, többek között szolgáltatásra vonatkozó elégedettségi felmérés és ALL ajánlatok 

formájában. Ezen hozzájárulás önkéntes jellegű és bármikor visszavonható. 

I hereby grant my consent to receive electronic invoice to the email address provided in this form. This consent has a voluntary character and could be withdrawn at any time.                                             

Felhatalmazást adok arra, hogy elektronikus úton kapjam meg a számlát a jelen formanyomtatványon megadott e-mail címre. Ezen hozzájárulás önkéntes jellegű és bármikor visszavonható. 

I confirm all the information on this form are correct. / Megerősítem, hogy az ezen a formanyomtatványon megjelölt adatok helyesek

Binding hotel and Privacy Policy regulations are available at the reception desk and in the rooms.                                                                                  A 

kötelező érvényű szállodai szabályzat és az Adatkezelési Szabályzat elérhetőek a recepción és a szobákban.

Receptionist's signature:     Guest's signature:

Recepciós aláírása::  Vendég aláírása:

  IMPORTANT INFORMATION ABOUT GDPR AND NTAK CAN BE FOUND IN THE ROOM AND AT THE RECEPTION /                                                                                                                                                                                          

FONTOS TÁJÉKOZTATÓ TALÁLHATÓ A GDPR-RÓL ÉS AZ NTAK-RÓL A SZOBÁKBAN ÉS A RECEPCIÓN


