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ADATKEZELÉSI TÁJKOZTATÓ 

Elite Fitness Szeged 

A személyes adatok kezelésével összefüggésben az Elite Fitness Szeged üzemeltetője, mint adatkezelő 

(a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja az online rendszerén keresztül időpontot foglaló 

természetes személy érintetteket (a továbbiakban: Vendég) az általa kezelt személyes adatokról, a 

személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a Vendég jogai 

gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. 

A személyes adatok kezelésére a hatályos jogi szabályozás alapján kerül sor, különös tekintettel az 

Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 

valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR) jogszabályban 

foglaltakra. 

Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal 

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden személyes adatkezelés megfelel a jelen 

tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Vendég az online rendszerben történő időpontfoglalás során az adatkezeléshez hozzájárul az 

alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez. 

1. Adatkezelő megnevezése 

Név: Horváth Márk e.v.  

 Székhely: 6724 Szeged Pulz utca 33. 

Nyilvántartási szám: 32662685 

Adószám: 66205223-1-26 

E-mail cím: elitefitness.szeged@gmail.com  

Telefonszám: +36-30/3764216 

2. Értelmező rendelkezések 

a. Érintett/Vendég: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül 

vagy közvetve - azonosítható természetes személy; 

b. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, 

valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára 

jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; 

d. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 

adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; 

e. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; 

f. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

- jelen esetben az Adatkezelő -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 
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g. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

h. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás 

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

i. 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; 

j. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; 

k. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; 

l. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

m. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott 

időre történő korlátozása céljából; 

n. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 

o. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; 

p. Időpontfoglalásra szolgáló rendszer: Az Adatkezelő által Vendégei részére biztosított internetes 

felület. 

3. Adatkezelés célja 

Adatkezelő a Vendég által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten kezeli és tárolja. 

Lehetőséget biztosít, hogy a Vendég az Adatkezelő időpontfoglalásra szolgáló rendszerén keresztül 

gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson időpontot az Adatkezelő által nyújtott 

szolgáltatásra.  

4. Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a GDPR Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló 

adatkezelés).  

5. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama 

A kezelt személyes adatok haladéktalanul törlésre kerülnek amennyiben nem a jogszabályokban 

meghatározott célból történt az adatkezelés vagy az adatkezelés célja megszűnt. 

Az érintett Vendég hozzájárulásával kezelt adatokat az érintett Vendég kérelmére az Adatkezelő - 

annak beérkezését követően - haladéktalanul, de legfeljebb 5 munkanapon belül törli.  

6. Kezelt adatok köre 

A Vendég regisztrált e-mail címe, neve, telefonszáma.  
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7. Az adatokat megismerő személyek köre, adatfeldolgozás, adattovábbítás 

A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, az Adatkezelő belső munkatársai valamint az általa igénybe 

vett adatfeldolgozó ismerhetik meg. Az előzőekben megjelölt személyek a Vendég személyes adatait 

nem teszik közzé, harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személyek részére 

nem adják át és csak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célra használják, illetve 

használhatják fel. 

Az időpontfoglalásra szolgáló rendszert működtető Társaság adatfeldolgozónak minősül. 

Az adatfeldolgozó megnevezése: 

 

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi honlapon érhető el: 

https://www.reservio.com/hu/privacy-policy/ 

 

8. Adatbiztonság 

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a kezelt személyes 

adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során. 

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes 

adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. A Vendégek 

által megadott adatok egy belső, erre a célra fejlesztett jelszóval védett szoftveren kerülnek tárolásra. 

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei 

Adatkezelő az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított 

legfeljebb egy hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az érintettet a teljesítés esetleges 

akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, 

azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az érintett 1 hónapon belül értesül. 

Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, 

hogy az érintettet nem áll módjában azonosítani. Az érintettnek tehát kérelme teljesítéséhez szükséges 

magát azonosítani. 

Az érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az érintettnek 

lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan 

kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik. 

Az érintett jogok biztosítási érdekében jelen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen 

gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan 

vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt túlzó. Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás 

túlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő észszerű összeget számíthat fel a teljesítésért 

Adatfeldolgozó 
neve, székhelye 

Adatfeldolgozó által végzett 
tevékenység 

Adatfeldolgozó által kezelt személyes 
adatok 

Reservio s.r.o. 

azonosító száma (IČ) 
29376033 
székhelye: Brno, Hlinky 
995/70, PSČ 60300 
kapcsolattartási cím: Brno, 
Hlinky 995/70, PSČ 60300 

Az alkalmazás és weblap fejlesztése, 
karbantartása és üzemeltetése.  

Név, email cím, telefonszám 

https://www.reservio.com/hu/privacy-policy/
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(különös tekintettel a túlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett) 

vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási 

kötelezettséggel tartozik az Érintett felé. 

A GDPR rendeletnek megfelelve az érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják: 

A hozzáféréshez való jog  

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől 

tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha 

ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy  

 az Adatkezelő 

- milyen személyes adatait;  

- milyen jogalapon;  

- milyen adatkezelési cél miatt; 

 - mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy  

 az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított 

hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;  

milyen forrásból származnak a személyes adatai;  

az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a 

profilalkotást is.  

A helyesbítéshez való jog 

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az Adatkezelő 

módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a 

helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az 

általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.  

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes 

adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével 

és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben  

- vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtartamra 

korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását; 

- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

 - az érintett 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).  

A tiltakozáshoz való jog  
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A jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. 

pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az 

Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben 

nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat 

kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett 

érdekeivel, jogaival és szabadságival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A törléshez való jog  

Az Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az 

Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló 

igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. 

Az adathordozhatósághoz való jog  

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben 

használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő az automatizált 

módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.  

10. Jogorvoslati lehetőségek 

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez fordulhat. 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Tel./fax: +36 (1) 391-1400 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Web: http://naih.hu 

 

Az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz 

fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per az ügyfél választása szerint megindítható mind 

az Adatkezelő székhelye, mind a Vendég (érintett) lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti Törvényszék 

előtt is. 

11. Egyéb rendelkezések 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót a Vendégek előzetes értesítése 

mellett egyoldalúan módosítsa.  

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért 

kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vendég e-mail címének megadásakor egyben 

felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E 

felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő 

mindennemű felelősség kizárólag azt a Vendéget terheli, aki az e-mail címet megadta. 

 

Kelt.: Szeged, 2020. február 18. 

http://naih.hu/

