A www.24Fit.hu, valamint az FitFuture24 Kft.
Adatkezelési tájékoztatója a hírlevélhez
A fenti oldalakon történő hírlevél feliratkozás során személyes adatokat ad meg,
melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a
továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), valamint A gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény (a továbbiakban: „Grt.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok
előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk önt a személyes adatainak
kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.
1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE
Az adatkezelő az FitFuture24 Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19. as.2.;
cégjegyzékszám: 01-09-374634; statisztikai számjel: 28802743 7022 113 01;
adószám: 28802743-2-41), a továbbiakban: „Adatkezelő”.
Az Adatkezelő határozza meg a hírlevélre történt feliratkozás során elkért adatok
körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit az
alábbiakban meghatározott célokból.
2. AZ ADATAINAK MEGADÁSA ÖNKÉNTES
Az adatainak megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására,
de azok hiányában nem tudjuk tájékoztatni szolgáltatásainkról, újdonságainkról,
akcióinkról, illetve az egészséges, aktív, boldog életmóddal kapcsolatos hírekről,
tudnivalókról.
3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Hozzájárulás az Info. tv. 5.§ (1) a) pontja és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja,
az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.
4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA
Az Adatkezelő az ügyfelek, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi
annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan
közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken.
A kezelt adatok köre:
Alapadatok közül kötelező az e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám. Ami
nem kötelező: felhasználónév, nem, születési idő.

Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott
hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és
megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és
időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).
Az adatkezelés célja:
Az ön részére gazdasági reklámot, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkeresést is tartalmazó e-mailt (pl. hírleveleket) küldjünk a termékeinkre ill.
szolgáltatásainkra vonatkozóan.
Az adatkezelés időtartama:
Hírlevél feliratkozás esetén az adatkezelés határozatlan idejű, ami a felhasználó
hozzájárulásának visszavonásáig történik. A hozzájárulás az info@24fit.hu email
címre küldött emailben, vagy a hírlevélben szereplő linkre kattintva bármikor vissza
lehet vonni.
Egyéb információval és jogokkal kapcsolatban kérjük, olvassa el Általános
Adatvédelmi Tájékoztatónkat és Általános Adatvédelmi Szabályzatunkat.

