
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Amelyben tájékoztatjuk Önt,  mint  honlapunk látogatóját  valamint  szolgáltatásaink igénybe
vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Személyes  adat  kizárólag  meghatározott  célból,  jog  gyakorlása  és  kötelezettség  teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A
személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy –
törvény  felhatalmazása  alapján,  az  abban  meghatározott  körben  –  helyi  önkormányzat
rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Társaságunk  az  adatkezelése  során  alábbi  alapelveket  követi:  

a)  a személyes  adatokat  jogszerűen és tisztességesen,  valamint  az Ön számára  átláthatóan
kezeljük. 
b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat
nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon. 
c)  az  általunk  gyűjtött  és  kezelt  személyes  adatok  az  adatkezelés  céljai  szempontjából
megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak. 
d)  Társaságunk  minden  észszerű  intézkedést  megtesz  annak  érdekében,  hogy az  általunk
kezelt  adatok  pontosak  és  szükség  esetén  naprakészek  legyenek,  a  pontatlan  személyes
adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük. 
e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése
céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható. 
f)  megfelelő  technikai  és  szervezési  intézkedések  alkalmazásával  biztosítjuk  a  személyes
adatok  megfelelő  biztonságát  az  adatok jogosulatlan  vagy jogellenes  kezelésével,  véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

a)  az  Ön  előzetes  tájékoztatása  és  önkéntes  hozzájárulása  alapján,  csakis  a  szükséges
mértékben,  és  minden  esetben  célhoz  kötötten  kezeli.  Az  adatkezelés  során  az  adatokat
gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk. 
b) egyes esetekben kötelező jelleggel kezeli. Amennyiben kötelező jellegű az adatkezelés, úgy
erre felhívjuk az Ön figyelmét.
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Fogalommeghatározások

 a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi 
Rendelete;

 adatkezelés:  a személyes  adatokon vagy adatállományokon automatizált  vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
betekintés,  felhasználás,  közlés,  továbbítás,  terjesztés  vagy  egyéb  módon  történő
hozzáférhetővé tétel  útján,  összehangolás  vagy összekapcsolás,  korlátozás,  törlés,  illetve
megsemmisítés; , valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,
hang- vagy képfelvétel készítése

 adatfeldolgozó:  az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező  szervezet,  aki  vagy  amely  az  adatkezelővel  kötött  szerződése  alapján  –
beleértve  a  jogszabály  rendelkezése  alapján  történő  szerződéskötést  is  –  adatok
feldolgozását végzi

 személyes  adat:  azonosított  vagy  azonosítható  természetes  személyre  (érintett)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online  azonosító  vagy  a  természetes  személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható;

 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy,  közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan
vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami  jog  határozza  meg,  az  adatkezelőt  vagy az  adatkezelő  kijelölésére  vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 az  érintett  hozzájárulása:  az  érintett  akaratának  önkéntes,  konkrét  és  megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a
megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt
érintő személyes adatok kezeléséhez;

 adatvédelmi incidens:  a biztonság olyan sérülése,  amely a továbbított,  tárolt  vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását,  jogosulatlan  közlését  vagy  az  azokhoz  való  jogosulatlan  hozzáférést
eredményezi.

http://www.w54fitness.hu/


 Adatmegsemmisítés:  az  adatokat  tartalmazó  adathordozó  teljes  fizikai
megsemmisítése;

 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

 adattörlés:  az  adatok  felismerhetetlenné  tétele  oly  módon,  hogy  a  helyreállításuk
többé nem lehetséges

 adatzárolás:  az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy
meghatározott időre történő korlátozása céljából

 címzett:  az  a  természetes  vagy  jogi  személy,  közhatalmi  szerv,  ügynökség  vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel  a személyes  adatot közlik,  függetlenül attól,
hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az
uniós  vagy a tagállami  joggal  összhangban férhetnek  hozzá  személyes  adatokhoz,  nem
minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy  feleljen  az  adatkezelés  céljainak  megfelelően  az  alkalmazandó  adatvédelmi
szabályoknak;

 harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy  bármely  egyéb  szerv,  amely  nem  azonos  az  érintettel,  az  adatkezelővel,  az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel,  akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatkezelési célok

A jelen tájékoztatóban foglaltak azt a célt szolgálják, hogy egyes adatkezelési célok szerint
Önt előzetesen meggyőződhessen a személyes adatainak kezelésével összefüggő valamennyi
körülményről, azaz:
 az adatkezelés céljáról;
 az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyekről;
 az adatkezelés jogalapjáról;
 a kezelt adatok köréről;
 az adatkezelés időtartamáról;
 az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az Önt megillető egyes jogorvoslati 
lehetőségekről.

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, és időtartama:

A Klubtagsági adatbázis:

A W54 Fitness edzőterem használatához a vendégeknek érvényes klubtagsági regisztrációval
kell rendelkeznie. Regisztrálni a „Belépési nyilatkozat” elnevezésű nyomtatvány kitöltésével
lehet.  A  regisztráció  során  a  vendégről  fényképfelvétel  készül.  A  fényképet  a  vendég
személyes adataival együtt, összefűzve tároljuk.
Az üzemeltető a regisztráció során bekért adatokat és fotókat az OPTIME nevű szoftverben
tartja  nyilván.  Ezen  adatokhoz  a  termet  üzemeltető  Főhajó  Kft.  és  informatikai  partnerei
férhetnek hozzá.

1. A szoftver fejlesztője:
név: Optimal-Time Kft 
székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart utca 43. 
adószám: 24136121-2-08 



cégjegyzékszám: 10 09 020523 
weboldal: optime.hu
e-mail: info@optime.hu

2. A szerverszolgáltató:
név: ININET Internet Kft. 
székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 10. 
adószám: 23537646-2-42 
cégjegyzékszám: 01-09-970252 
weboldal: ininet.hu
e-mail: info@ininet.hu

Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

1. Jogok:

Személyes tájékoztatási lehetőség adatkezelésről:

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk vagy a 
megbízott adatfeldolgozónk által feldolgozott

 adatairól, 
  azok forrásáról, 
  az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, 
  időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjairól, 
  az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő 

tevékenységükről, 
  adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint 

megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá 
  az  Ön  személyes  adatainak  továbbítása  esetén  az  adattovábbítás  jogalapjáról  és

címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított  legrövidebb idő alatt,  10 munkanapon belül (legfeljebb
azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.
A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést
visszatérítjük  abban az  esetben,  ha  az  adatokat  jogellenesen  kezeltük  vagy a  tájékoztatás
kérése helyesbítéshez vezetett.
A  tájékoztatást  csak  törvényben  foglalt  esetekben  tagadhatjuk  meg  jogszabályi  hely
megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről
tájékoztatással.
Társaságunk a személyes  adatok helyesbítésről,  zárolásról,  megjelölésről  és törlésről  Önt,
továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  az  adatot  adatkezelés  céljára  továbbította,
kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti. Amennyiben az Ön
helyesbítés,  zárolás  vagy  törlés  iránti  kérelmét  nem  teljesítjük,  a  kérelem  kézhezvételét
követő 10 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön
hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
Amennyiben  Ön  tiltakozik  a  személyes  adatai  kezelése  ellen,  a  tiltakozást  a  kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 10 munkanapon belül (legfeljebb azonban 1
hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy
döntöttünk,  hogy  az  Ön  tiltakozása  megalapozott,  abban  az  esetben  az  adatkezelést  -
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetjük és az adatokat zároljuk,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat,
akik  részére  a  tiltakozással  érintett  személyes  adatot  korábban  továbbítottuk,  és  akik



kötelesek  intézkedni  a  tiltakozási  jog  érvényesítése  érdekében.  Abban  az  esetben
megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű
jogos  okok  indokolják,  amelyek  elsőbbséget  élveznek  az  Ön  érdekeivel,  jogaival  és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez  kapcsolódnak.  Amennyiben  Ön  a  döntésünkkel  nem  ért  egyet,  illetve  ha
elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon  belül  Ön  bírósághoz  fordulhat.  Az  adatvédelmi  perek  elbírálása  a  törvényszék
hatáskörébe  tartozik,  a  per  –  az  érintett  választása  szerint  –  az  érintett  lakhelye  vagy
tartózkodási  helye  szerinti  törvényszék  előtt  is  megindítható.  Külföldi  állampolgár  a
lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

A helyesbítés joga:
Az  érintett  kérheti  az  üzemeltető  által  kezelt,  rá  vonatkozó  pontatlan  személyes  adatok
helyesbítését  és  a  hiányos  adatok  kiegészítését.  A  helyesbítést  csak  személyesen  az
edzőteremben kérheti adategyeztetést követően.

2. Jogorvoslati lehetőségek:

Panaszbejelentés:

Az érintett panaszt tehet az edzőteremben kifüggesztett Vásárlók könyvében, vagy a honlapon
keresztül a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mail címen. A panaszbejelentést a vezetőség
kivizsgálja,  és  saját  hatáskörben  eljár.  Amennyiben  szükséges  a  panaszt  továbbítja  a
megfelelő hatóság felé.

Bíróság  előtt  jogorvoslattal  élhet,  a  felügyelő  hatóságnál  panaszt  tehet,  illetve  eljárást
kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Adatvédelmi hatósági eljárás:
Adatkezeléssel  kapcsolatos  panaszaival,  vagy  jogorvoslati  lehetőséggel  a  Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
székhely: 1024 Budapest, Szilágy Erzsébet fasor 22/C.
postacím: 1534 Budapest, Pf. 5.
telefon: +36 (1) 391-1400
fax: +36 (1) 391-1410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával
egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg
Társaságunkat.

Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 

  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény - (Info tv.) 

  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
  az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker 
tv.) 

  az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) 

http://naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html


  a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) 
  a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.

évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk  fenntartja  magának  a  jogot  jelen  Adatkezelési  tájékoztató  módosítására,
amelyről  az  érintetteket  megfelelő  módon  tájékoztatja.  Az  adatkezeléssel  kapcsolatos
információk közzététele  a  fitnesz terem weboldalán  történik,  és  az alábbi  linken elérhető:
www.w54fitness.hu
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