A www.24Fit.hu, valamint az FitFuture24 Kft.
Adatvédelmi Szabályzat
A fenti oldalakon oldalon történő vásárlás során, az FitFuture24 Kft-vel történt
kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás folyamán ön 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.”), a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a
továbbiakban: „Grt.”), a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
„Számv. tv.”), az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a
továbbiakban: „Áfa tv.”), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) és A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV.
törvény (a továbbiakban: „Fgy. tv.”), valamint a postai szolgáltatásokról szóló 2012.
évi CLIX. törvény („Postatv.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok
előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatjuk Önt a személyes adatai kezelésének
részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogairól.

1. Adatkezelő
1.1 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”.
1.2 Az Adatkezelő tulajdonosa a 24 Fit Club Budapest névnek, a hozzá kapcsolódó
know-how-nak, és www.24fit.hu weboldalnak melyek a különböző termékek és
szolgáltatások ügyfelekkel való megismertetését, azok felhasználásának
támogatását, a 24 Fit Club Budapest ügyfeleinek és viszonteladóinak kiszolgálását,
egészséges táplálkozás, fitnesz témájú szakmai rendezvények szervezését, szakmai
tanulmányok közzétételét, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatokat, és
ezeknek a keretében az Érintettek személyes adatainak kezelését a hatályos
jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával, az FitFuture24 Kft.
név alatt gyakorolja és végzi.
1.3 Az Adatkezelő, többek között az itt felsorolt adatkezelésekkel kapcsolatban - és
célból kezeli a személyes adatokat:
a. Webináriumra való jelentkezés, kapcsolatfelvétel, ingyenes webinárium
szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás.
b. Előadáson, rendezvényen való részvétel szándékát kifejező regisztráció,
kapcsolattartás, az esemény során való kiszolgálás.
b. Hírleveleinkre történő jelentkezés, direkt hírlevél küldése.
c. Nem web oldali vásárlás és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások.
f. Tanulmányok letöltése és szakmai hírlevél sorozatra való regisztráció, oktatás
(ingyenes szolgáltatás nyújtása), tájékoztatás, kapcsolattartás.

g. Esetleges panaszkezelés.
h. Süti kezelés.

2. Szükséges fogalom
meghatározások
„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 hazai jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a hazai jog is
meghatározhatja.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így 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.
„Adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából.
„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.
„Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek
következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható
meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési
intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható
természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
„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 hazai 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.
„Cookie”: a cookie egy rövid szöveges fájl, amit a webszerverünk elküld az érintett
eszközére (legyen szó bármilyen számítógépről mobiltelefontról vagy tabletről) és
olvas vissza. Vannak ideiglenes (munkamenet vagy más néven session) cookie-k,
amelyek automatikusan törlődnek az eszközéről, amikor bezárja a böngészőt, és
vannak hosszabb élettartamú cookie-k, amelyek hosszabb ideig maradnak az érintett
eszközén (ez függ az érintett eszközének beállításaitól is).
„Érintett” a személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve azonosítható személy, amely mindig egy meghatározott személy kell, hogy legyen.
Kizárólag természetes személyek minősülnek érintettnek, tehát jogi személyek nem,
ezáltal az adatvédelem csak a természetes személyek adatait védi. Viszont

személyes adatnak minősül például az egyéni vállalkozó vagy egy cég
képviselőjének adata is (pl. telefonszáma, email címe, születési helye, ideje stb.).
„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.
„Harmadik fél”: 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.
„Harmadik ország”: azon ország, amely az Európai Uniónak és az Európai
Gazdasági Térségnek nem tagállama. Az Európai Unió tagállamai köthetnek olyan
nemzetközi megállapodásokat, amelyek kiterjednek a személyes adatoknak a
harmadik országok vagy a nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására, ha
e megállapodások nem érintik a GDPR vagy az uniós jog egyéb rendelkezéseit.
„Kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok védelmére vonatkozó
szabályzat, amelyet az Unió valamely tagállamának területén tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös gazdasági
tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon csoportján belüli adatkezelő vagy
adatfeldolgozó részéről történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ.
„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes
preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási
helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére
használják.
„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. A természetes személyek továbbá
összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és
protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és
cookie-azonosítókkal, valamint egyéb azonosítókkal, például rádiófrekvenciás
azonosító címkékkel. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi
azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva
felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott
személy azonosítására.
„Nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy
annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország
közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.
„Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált,
decentralizált vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya,
amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

„Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy,
függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató
személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.
„Adatvédelmi tisztviselő”: Adatkezelő, különös tekintettel arra, hogy üzemeltetési
tevékenysége olyan adatokat kezel, illetve adatkezelési műveleteket is foglalnak
magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek
rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé
(különösen, de nem kizárólagosan figyelembe véve az Adatkezelő ügyfeleinek
számát és a webáruházhoz kapcsolódó, az ügyfelek hozzájárulásán alapuló
retargeting viselkedési alapú reklámozási, illetve profilalkotási tevékenységet)
adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki.
Adatkezelő biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok
védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.
Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől
nem fogadhat el, feladatai ellátása kapcsán senki nem utasíthatja, feladatai
ellátásával összefüggésben nem bocsájtható el és nem is szankcionálható. Az
adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az Adatkezelő igazgatóságának tartozik
felelősséggel, azaz véleménye és tanácsai kapcsán közvetlenül a Munkáltató
igazgatósága felé jogosult és köteles közvetlenül jelentést tenni.
Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és a GDPR szerinti jogaik
gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi
tisztviselőhöz fordulhatnak. Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével
kapcsolatban titoktartási kötelezettség, illetve az adatok bizalmas kezelésére
vonatkozó kötelezettség köti.
Az adatvédelmi tisztviselő alapvetően a következő feladatokat látja el:
a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az Adatkezelő, továbbá az adatkezelést
végző alkalmazottak részére a GDPR, valamint az egyéb uniós vagy tagállami
adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;
b) ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi
rendelkezéseknek, továbbá az Adatkezelő személyes adatok védelmével
kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök
kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosságnövelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is;
c) kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan,
valamint nyomon követi a hatásvizsgálat GDPR 35. cikk szerinti elvégzését;
d) együttműködik a felügyeleti hatósággal; és
e) az adatkezeléssel összefüggő ügyekben – ideértve a GDPR 36. cikkben
említett előzetes konzultációt is – kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti
hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt
folytat vele.
Az adatvédelmi tisztviselő feladatait az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat
megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére
és céljára is tekintettel végzi.
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:
Demeter Attila, e-mail: attila.demeter.jr@24fit.hu .: +36703657054

3. Az adatkezelésre vonatkozó elvek
Az Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az érintettek
számára átlátható módon, a jelen Szabályzatban, ill. az annak mellékletét képező

dokumentumokban meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból kezeli a célhoz
kötöttség elve szerint.
Az adatkezelés az Adatkezelő céljainak eléréséhez szükséges mértékre korlátozódik
ez az adattakarékosság elve.
A pontosság elvének megfelelően Adatkezelő biztosítja, hogy az általa kezelt
személyes adatok naprakészek, ennek érdekében Adatkezelő minden ésszerű
intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse.
Adatkezelő a korlátozott tárolhatóság elve szerint tudomásul veszi, hogy a
személyes adatokat csak a céljainak eléréséhez szükséges ideig tárolhatja.
Az integritás és bizalmas jelleg elve szerint, az Adatkezelő az adatok kezelését oly
módon végzi, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve
az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is.
Ezen adatkezelési elvnek való megfelelés érdekében tett adatbiztonsági
intézkedéseket a jelen Szabályzat xxxxxxxxxxxx pontja tartalmazza.
Az Adatkezelő a bemutatott elveknek való megfelelés igazolása érdekében az
elszámoltathatóság elve követelményének megfelelően, egyes adatkezelési
műveleteiről belső adatkezelési nyilvántartásokat vezet.
Ezen Szabályzatban foglalt elvek a személyes adatokkal kapcsolatos gyakorlatunkat
ismertetik. Adatkezelési elveink érvényesek a papíralapú adatkezelésekre, valamint
valamennyi, az Adatkezelő által üzemeltetett eszközre, webhelyre, ügyfélszolgálati
platformra vagy egyéb online alkalmazásra, amely internetes hivatkozással vagy
egyéb módon hivatkozik rájuk. Azonban ahol a jelen Szabályzat az egyes
adatkezelési tevékenységeinknél, azokra vonatkozó adatkezelési műveletekkel
összefüggésben külön adatkezelési tájékoztatóra, illetve szabályzatra utal, ott külön
tájékoztatót, illetve szabályzatot is bocsátunk az érintettek rendelkezésére. Ezen
szabályzatok és tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteit és egyben részét
képezik, azzal, hogy amennyiben egy mellékletet képző szabályzat vagy tájékoztató
kifejezetten másként nem rendelkezik, úgy ott a jelen Szabályzatban foglaltak az
irányadók.

4. Az adatkezelés jogalapja
4.1 Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett (a
továbbiakban: „Érintett”) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül
4.2 Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével, a
regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek
kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az
adatkezeléshez való hozzájárulást.
4.3 A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az
adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.
4.4. A 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett
nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 18.
életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan
cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos

jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. Az Adatkezelőnek nem áll
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes
képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve annak
törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a
jogszabályoknak. Az Adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes
képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

5. Az egyes adatkezelésekkel
kapcsolatos általános információk
5.1. A www.24Fit.hu oldalon történő hírlevél feliratkozások során végzett
adatkezelések
Hírlevelekre egyrészt a honlapon történő regisztrációval egyidejűleg, vagy
regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni. Az adatkezelés fő célja, hogy az érintettek
részére az Adatkezelő, illetve marketing megbízottja, marketing tartalmú
megkereséseket küldjön. Az Adatkezelő felhasználhatja az adatokat marketingcélú
kutatásokhoz és felmérésekhez. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően
az Adatkezelő nyilvántartást vezet azon természetes személyekről, akik a hírlevélszolgáltatásra feliratkoztak. A nyilvántartásban nem szereplő természetes személyek
részére az Adatkezelő nem küld hírleveleket.
A fenti adatkezelési tevékenységet részletesebben bemutató Tájékoztatónkat itt
találják, mely egyben a jelen Szabályzat xxxxxxxxxxxxx képezi. A hírlevéllel
kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt találja.
5.3 Az klubjaink, irodáink ügyfélszolgálata (telefonos) és panaszkezelése során
végzett adatkezelések

6. Az érintettek jogairól való
tájékoztatás
6.1. A tájékoztatáshoz, valamint a kezelt személyes adatokhoz való hozzáféréshez
való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra
vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli
címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk,
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen
várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a
továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az
érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Adatkezelő
széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre, kivéve, ha
az érintett másként kéri.
Az előző bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
A fentiek szerinti jogok a „Jogorvoslat” pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül
gyakorolhatók.
6.2. Helyesbítés joga
Az Adatkezelő az érintett kérésére az érintettre nézve pontatlan személyes adatot
indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az adatkezelés célját figyelembe véve az
érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak – egyebek mellett
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
6.3. Törléshez („elfeledtetéshez való jog”)
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy
kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó
személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok
az adatkezelésre vagy amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódna;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló
munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi
vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében, uniós vagy tagállami jog alapján
vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében és ezen adatok
kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik,
aki uniós vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami

szervek által megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy
tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
d) a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből, mint a határokon át terjedő
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás,
a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik,
amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és
szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján és ezen adatok kezelése
olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós
vagy tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által
megállapított szabályokban meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség hatálya
alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban,
illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított
szabályokban meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll;
f) közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést1; vagy
g) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek
valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az érintett ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri
azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez; vagy
d) az érintett az Adatkezelő közérdeken vagy jogos érdeken alapuló adatkezelése
kapcsán tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az Adatkezelő azon érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az
adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
6.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez
(„elfeledtetéshez”) való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben,
ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és
szabadságait.
6.6. Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése ellen, amennyiben az
adatkezelés jogalapja közérdek vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi
jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, vagy az
Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésének
szükségessége, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben
az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha
bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen,
kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében
van szükség.
6.7. Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben az Adatkezelő adatkezelése az érintett
hozzájárulásán alapul hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
6.8. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő, valamint a szerverhálózat üzemeltetője az adatokat az észszerűen
hozzáférhető legkorszerűbb hardver- és szoftvertámogatás mellett védi különösen a
jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra
hozataltól, törléstől vagy megsemmisítéstől, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen, ezzel szolgálva az adatbiztonságot. Az Adatkezelő által kezelt adatokat
főszabály szerint csak az Adatkezelőnek a jelen Szabályokban meghatározott
adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói és egyéb
közreműködői ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük, illetve a foglalkoztatásukra
vonatkozó jogviszonyuk, továbbá egyéb szerződéses jogviszonyuk, a jogszabályi
rendelkezések, illetőleg az Adatkezelő utasítása alapján valamennyi, általuk
megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a Google
szerverein találhatóak.
Az Adatkezelő minden adatkezelési tevékenységét pontosan dokumentálni kell. Az
Adatkezelőnek valamennyi általa végzett adatkezelési tevékenységről (pl. hírlevél,
munkavállalók nyilvántartása) nyilvántartást kell vezetnie. Az Adatkezelő az
adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a kezelt adatok
továbbításának időpontját, jogalapot, címzettet, adatok körének meghatározását, az
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
6.9. Papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága
A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében az Adatkezelő, az
FitFuture24 Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szemere u. 19. as.2.; cégjegyzékszám:
01-09-374634; statisztikai számjel: 28802743 7022 113 01; adószám: 28802743-241) az alábbi intézkedéseket alkalmazza:







az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz már nem férhet
hozzá, más számára fel nem tárhatóak,
a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi
berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,
a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek
hozzá,
az adatkezelést végző munkatárs a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az
olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rábízott adathordozókat
elzárja, vagy az irodát bezárja,
amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek,
Adatkezelő a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági
szabályokat alkalmazza, és ezt követeli meg adatfeldolgozóitól is.

6.10. A digitálisan tárolt személyes adatok biztonsága
A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az
Adatkezelő, illetve adatfeldolgozói az Informatikai Biztonsági Szabályzatának
előírásai szerint járnak el, így különösen:
a Google rendszerben az adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható
jogosultsággal – legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni,
az adatokkal történő minden hozzáférés nyomon követhetően naplózásra kerül,
a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan
gondoskodik,
a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával
megakadályozza illetéktelen személyek hozzáférését
6.11. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított egy hónapon (30 napon) belül tájékoztatja az érintett a jelen
Szabályzatban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán
hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével
a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát,
ez a határidő további két hónappal (60 nappal) meghosszabbítható. Ha az érintett

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint
elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy
az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal,
hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen
ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy
tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív
költségekre ésszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem
alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e
címzettekről.
A rendszerben tárolt személyes adataiddal és az adatkezeléssel kapcsolatos
bármely kérdését, kérését kérjük, juttassa el a info@24fit.hu e-mail címre, illetve
írásban a 1054 Budapest, Szemere utca 19. as. 2. postacímünkre. Kérjük, vegye
figyelembe, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban – az érdekedben csak abban az esetben áll módunkban felvilágosítást adni, illetve intézkedést tenni,
ha személyazonosságát hitelt érdemlően igazolta.

7. Adatfeldolgozás
7.1. Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához a jelen Szabályzatban, nevesített
Adatfeldolgozót veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag
az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az
Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további
adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli
hozzájárulásával jogosult.
7.2. Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók
szolgáltatását:
a. The Rocket Science Group, LLC https://mailchimp.com/ (székhely: 675 Ponce de
Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) — hírlevél-szolgáltatás.
Az adatok, melyekhez hozzáfér, mód és tevékenység:
A hírlevél segítségével személyre szabott ajánlatokat tudunk kiküldeni az ügyfelek
részére Ezzel a feladattal kapcsolatban az alábbi adatokhoz fér hozzá: név, e-mail
cím, cím, az ehhez tartozó IP-címekkel, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és
megnyitásával kapcsolatos analitikai adatok (pl. az események dátuma és időpontja,
számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).
Az adatok tárolhatóságának ideje:
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés, így a szerződés megszűnéséig.
Adatvédelmi tájékoztatóját a szolgáltató oldalán találja meg.
b. Kereskedelmi Marketing Trendek Kft. 1054 Budapest, Szemere utca 19. VI./4.
Az adatok, melyekhez hozzáfér, mód és tevékenység:
A teljes marketing platform üzemeltetése, melynek segítségével személyre szabott
ajánlatokat lehet kiküldeni az ügyfelek részére. Ezzel a feladattal kapcsolatban az
alábbi adatokhoz fér hozzá: név, e-mail cím, cím, telefonszám, születésnap, továbbá

a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, a fel- és leiratkozással, az
ezekhez tartozó IP-címekkel, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és
megnyitásával kapcsolatos analitikai adatok (pl. az események dátuma és időpontja,
számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka).
Az adatok tárolhatóságának ideje:
Határozatlan idejű szolgáltatási szerződés, így a szerződés megszűnéséig.
Adatvédelmi tájékoztatóját itt találja meg:
https://kereskedelmimarketing.hu/felhasznalasi-es-jogi-feltetelek/

8. Adatbiztonság
8.1 Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
8.2 Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés,
valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés
8.3 Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL
(Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt
adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

9. Tájékoztatás kérése, az adatok
helyesbítése, törlése, zárolása
Lásd fentebb is!
9.1 Az Érintett
a. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
b. kérheti személyes adatainak helyesbítését;
c. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;
d. tiltakozhat személyes adatának kezelése
9.2 Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében,
valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben
tagadhatja meg.
9.3 Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az
általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy
kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc)
naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.
9.4 A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni
köteles.
9.5 A személyes adatot törölni kell, ha
a. a kezelése jogellenes;
b. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri;
c. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve,
hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d. az adatkezelés célja megszűnt;
e. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
f. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

10. Jogorvoslat
10.1 Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától
számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak
eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.
10.2 Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az
Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő
utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz
10.3 Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes
törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §ában meghatározottak
10.4 Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:
a. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
b. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
c. Honlap: naih.hu
d. Telefon: +36 (1) 391-1400
e. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

11. Egyoldalú módosíthatóság
11.1 Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót
egyoldalúan módosítsa.
11.2 Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes
honlapján teszi közzé. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás
igénybevételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési
tájékoztatóban foglaltakat.

