
W54Fitness
Telephely: Székhely:
1077 Budapest Wesselényi utca 54 1204 Budapest Jósika utca 140

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Az adatok kitöltéséhez kérjük, NYOMTATOTT betűket használjon.
Please use CAPITAL LETTERS when filling in the gaps.

Név/Name:......................................................................................................

Születési idő/Date of birth:.............................................................................

Lakcím/Adress:..............................................................................................

Telefonszám/Phone number:..........................................................................

E-mail:............................................................................................................

Jelen adatlap aláírásával nyilatkozom, hogy megismertem és elfogadom a W54Fitness weboldalán megtalálható
Házirendet és az adatkezelési szabályzatot.

Kijelentem, hogy hozzájárulok a fenti személyes adataim tárolásához és kezeléséhez, illetve hozzájárulok ahhoz,
hogy jogosultságom megállapíthatósága céljából és érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a személyes adataimhoz csatolva tárolják és kezeljék a
rólam készült fényképet

Kijelentem, hogy saját felelősségemre veszem igénybe az fitneszterem szolgáltatásait.

Nyilatkozom, hogy tudomásom van arról, hogy a fitness teremben az öltözőkön és a mellékhelyiségeken kívül
zárt láncú kamerarendszer működik, melynek a felvételei 3 napon keresztül megőrzésre kerülnek. Tudomásul
veszem, hogy a felvételeket károkozás gyanúja esetén az üzemeltető megőrzi és felhasználja az ügy jogerős
lezárulásáig, vagy a kártérítés rendezéséig. Tudomásul veszem, hogy az üzemeltetőnek a felvételeket át kell

adnia a hatóságnak, amennyiben a hatóság a jogszabályoknak megfelelő formában azt kéri.

Signing this statement you warrant, declare and acknowledge that you read and accepted w54fitness’s terms and
conditions that can be found here:  www.w54fitness.hu.

W54Fitness collects and processes information about its gym members. The Data Protection requires
W54Fitness to obtain your agreement before this can be done. With signing this form you are giving consent for

your personal and sensitive information to be processed under the rules and safeguards. W54Fitness has
procedures in place to ensure that all the information about its members is held securely and dealt with

confidentiality.

You declare, you are committed to full respect of the conditions above, you have read and accepted them and
you intend to use w54fitness’s equipment under your own responsibility.

The purpose of this policy is to provide guidelines for the use of security cameras on the property owned and/or
utilized by W54fitness in a way that enhances security and aids law enforcement while respecting the privacy of

W54fitness members.

The primary purpose of utilizing security cameras in public areas (except changing rooms) is to deter crime and
to assist law enforcement while enhancing the safety and security of w54fitness members. The primary use of

security cameras is to record video images, photos for use by law enforcement and w54fitness officials in order
to investigate violations of law or w54fitness policy.

Dátum/Date:....................................                      Aláirás/Sign:...................................................

http://www.w54fitness.hu/

