Fortius Gym Házirend

Általános szabályok
A Fortius Gym sportszolgáltatásait, csak érvényes napijeggyel, bérlettel vagy első alkalomra szóló,
ingyenes jeggyel lehet igénybe venni. A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni. A
bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő
bérletre.
A Fortius Gym minden vendége köteles első alkalommal kitölteni egy Belépési Nyilatkozatot, valamint
aláírásával igazolni, hogy jelen házirend és a benne szereplő adatkezelési tájékoztató tartalmát
megismerte elfogadta, valamint tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai
ellenőrzik.
A Fortius Gym helyiségei, eszközei csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók.
A Fortius Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett
károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából
erednek. A Fortius Gym üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért,
eszközökért. A vendégek számára értékmegőrző szekrények állnak rendelkezésre díjmentesen.
A klub területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság megtartása, alapvető elvárás a
másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés. A sporttermek területére kizárólag az adott
teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni.
A terem területén tilos:
• - A dohányzás és az alkohol fogyasztása
• - Olyan tevékenység folytatása, amely a Fortius Gym szolgáltatási tevékenységén
kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért
• - Minden, másokat - erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység
• - Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való
visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, és mindenféle szeszes ital bevitele
• - Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám,
propaganda, szórólapok elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása
• - Kép-és hangrögzítő berendezés használata
• - Politikai tevékenység folytatása
A Fortius Gym üzemeltetője fenntartja az esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a
jogát.
A Fortius Gym egész területén kizárólag megfelelő végzettségű a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba
vett, oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.
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Nyitva tartás
A Fortius Gym és egyéb szolgáltatásai kizárólag a klub nyitva tartási idején belül vehetők igénybe.
A Fortius Gym nyitvatartási rendje:
Hétfőtől – péntekig 7-22 óráig
Szombat – vasárnap 7-13 óráig
Ünnepnapokon: az előre meghirdetett rend szerint

A Fortius Gym szolgáltatásait igénybe vevő vendégek kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a klubot
legkésőbb a zárás időpontjában elhagyni.
Öltöző használata
Az öltözőben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal, a vendégek
értéktárgyaikat az értékmegőrzőben tudják elhelyezni díjmentesen.
Szauna használata
A szaunát csak a kifüggesztett általános szaunázási szabályok szerint, saját felelősségre lehet igénybe
venni. A szaunát – higiéniai okokból – megfelelő öltözetben és törölközővel lehet igénybe venni. A
szaunában az illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható, amennyiben a bent tartózkodók
hozzájárulnak. A szauna padokra fellépni tilos. A szaunába a használatához nem szükséges tárgyakat
bevinni szigorúan tilos.
16 éven aluli gyermek az edzőktől kérhető felelősségvállalási nyilatkozat aláírásával
tartózkodhatnak a terem területén.
A Fortius Gym területén dolgozó teremedzőknek, személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni a
vendégek figyelmét a megfelelő sportöltözet használatára.
Az eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően, mindenki az alkatának és erőlétének megfelelően,
saját felelősségére használhatja
Az eszközök használatát a teremedzők segítik és ellenőrzik.
A kézi súlyzókat és más eszközöket használat után a használó köteles a helyére visszatenni.
Záró rendelkezések
Jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése esetén
az üzemeltető figyelmeztetéssel élhet a szabálytalankodó felé, eredménytelenség esetén az üzemeltető
jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából – időlegesen vagy véglegesen – kizárni.
Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetve más hatósági
szerv segítségét kérni.
A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
E házirendet az üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.
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Fortius Gym adatkezelési tájékoztató
A Fortius Gym kiemelt figyelmet fordít a nála sportoló személyek adatainak védelmére, valamint az erről
szóló teljeskörű és közérthető tájékoztatásra.
A Fortius Gym üzemeltetője a Fortius Gym sportszolgáltatásait igénybe vevő vendégekről - jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint - adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető által tárolt adatokhoz rajta kívül
kizárólag a Fortius Gym által megbízott edzők, valamint a teremvezető kap hozzáférést amíg a megbízása
tart.
A szükséges adatok közlését részben vagy egészben elhárító, illetőleg elzárkózó vendégtől az üzemeltető
jogosult megtagadni szolgáltatásait.
A Fortius Gym kizárólag szolgáltatásainak igénybevételéhez, valamint a szolgáltatások megvásárlása után
kiállítandó számlához szükséges adatokat kéri és tárolja el.
A személyes adatok kezelése során külső szolgáltatót - Motibro, tagnyilvántartó rendszer -veszünk
igénybe, a vele kötött szerződés szintén szigorúan szabályozza a személyes adatok kezelését.

Felhatalmazás adatkezelésre
A hatályos szabályozás alapjában az adatkezelés két esetben történhet: vagy jogszabályi felhatalmazás
alapján, vagy pedig önkéntes hozzájárulással. A jelen Szabályzat elfogadásával, megismerésével, valamint
a belépési nyilatkozat aláírásával a felhasználó hozzájárul, hogy az adatkezelő a felhasználó által
megadott és közölt adatokat a hatályos jogszabályok és a jelen szabályzatban foglaltak szerint kezelje.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat
törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából,
ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is
kezelheti.
Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében
lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének
és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen,
a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Az érintettel az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével
kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes
adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik
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ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos
jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt,
hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama
Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben
azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé,
melyről külön értesítjük tagjainkat. Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben
nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.
Az adatkezelés célja: a Fortius Gym látogatása során a Fortius Gym szolgáltatás teljesítése, működésének
ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: a nyilatkozaton szereplő személyes adatok, így különösen: név, lakcím, elérhetőség.
Az adatkezelés időtartama: a Fortius Gym utolsó látogatását követő egy év.
A Fortius Gym az adatkezelésről a jelen adatkezelési szabályzat ismertetésével tájékoztatja a felhasználót.
A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a felhasználó által megadott elérhetőségeken
kapcsolatot létesítsen a felhasználóval. Az adatkezelő jogosult a felhasználó által megadott
elérhetőségeken a felhasználót kérdőív formájában piackutatási, marketing vagy egyéb kutatási céllal
megkérdezni, akcióiról tájékoztatni. A válaszadás minden esetben önkéntes, a felhasználó jogosult a
kérdőívet nem kitölteni.
Az adatkezelő jogosult a felhasználó által önkéntesen megadott adatokat marketing, piackutatási, egyéb
kutatási és az ezekhez kapcsolódó céllal felhasználni.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő a mindenkor hatályos törvényi, illetve jogszabályi
kötelezettségek teljesítési körében köteles lehet a jogszabályban meghatározott esetekben és a
jogszabályban meghatározott adatokat harmadik személyek részére kiadni. Az adatkezelő fenntartja
magának a jogot, hogy a jogszabályokban előírtaknak való megfelelés végett a felhasználó által megadott
adatokat – a jogszabály megjelölésével – bármely harmadik személynek kiadja.
Adatmódosítás és a kezelésre vonatkozó visszavonás
A felhasználó a regisztrációt követően bármely időpontban írásban jogosult a megadott adatait módosítani,
megváltoztatni, vagy a regisztrációt visszavonni, és a kezelt adatok megsemmisítését kérni. Az adatkezelő
a részére írásban megküldött módosító / visszavonó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul
gondoskodik az általa kezelt adatok módosításáról, megváltoztatásáról, illetve a megsemmisítéséről. A
visszavonás azzal a joghatással is jár, hogy a felhasználó újabb regisztráció nélkül a Fortius Gym
szolgáltatásait nem veheti igénybe, szolgáltatási területére nem léphet be.
Adatvédelem
Az adatkezelő minden tőle elvárható technikai és szervezési intézkedést megtesz a felhasználó adatainak
védelme érdekében, amely biztosítja, hogy illetéktelen harmadik személyek ne kezeljék jogtalanul a
felhasználó adatait. Az adatkezelő azonban nem vállal felelősséget az adatbázisának jogszabályellenes
feltörése esetére.
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Az adatkezelő felelősségének kizárása
Amennyiben az adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó a jelen szabályzatot, valamely
harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a regisztráció során más személy
személyes adatait adja meg, nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy
egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen
adatvédelmi szabályzatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a regisztráció során bármilyen
értelemben vett kárt okozott, az adatkezelő megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár
megtérítése, valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. Az adatkezelő az ilyen
esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy
személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a Fortius Gym
terme, ahol az adatkezelés céljából történő szolgáltatást végzi.
Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Az adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné
válás ellen.
Az adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi –
közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
Az adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti
intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel
kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban
hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
Az adatkezelő adatai, elérhetősége
Név: Fortius Gym – Horváth Gergely e.v.
Székhely: 1047 Budapest Károlyi István utca 11/1/11
Képviselő: Horváth Gergely
Adószám: 678114881-1-41
Telefonszám: +36202392334
Jogorvoslati lehetőségek
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatfelvételénél
jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
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Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó
által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás
esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő
alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban
– adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.
Az adatkezelő a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő
személyes adat a rendelkezésére áll.
Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy
téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az
adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.
Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 30 napon
belül írásban közli az elutasítás indokait.
Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha
ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy
tudományos kutatás céljára történik;
3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap
alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban
tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést –
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással
érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban
nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a
tiltakozás jogosságát megállapította.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.
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Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj amennyiben a kár a károsult vagy a
személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon:
06-1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
Az általunk kezelt adatok
a társaság által kezelt adatok az adatkezelés célja szerint az alábbi csoportokba sorolhatók:
Motibro Regisztráció:
A Fortius Gym szolgáltatásainak igénybevételéhez feltétlenül szükséges, Motibro rendszerében kezelt
személyes adatok:
•
•
•

Név
Mobiltelefonszám – Az edzésekkel kapcsolatos, esetenként sürgős információk leggyorsabb
kommunikálhatósága érdekében pl: technikai okokból elmaradó edzés
E-mail cím- E-mail címedre kéretlen hírlevelet nem küldünk. A Fortius Gym kis közösség, ahol
alapvetően nem hírlevelek formájában kommunikálunk. Amennyiben ez a jövőben változna úgy a
hírlevélről való leiratkozás bármikor megtörténhet és semmilyen befolyással nincsen a
szolgáltatások igénybevételére. E-mail címedre a Motibro rendszerén keresztül összefoglaló emailek érkeznek, melyek megkönnyítik az általad megjelölt időpontok nyomon követését.

A Fortius Gym tagjainak, edzéseken való részvételi szándéka semmilyen nyilvános felületen nem jelenik
meg, azonban zárt csoportunkban, valamint a Motibro felületén elérhető közös naptárban a jelentkezések,
valamint a részvételek egymás számára is láthatóak, követhetőek. A zárt csoport tagjai által egymásról
látható adatok:
•
•

Név
Órára való bejelentkezés típusa, időpontja

A Fortius Gym szolgáltatásainak igénybevételéhez nem feltétlenül szükséges, Motibro
rendszerében kezelt opcionálisan megadható személyes személyes és különleges adatok:
•
•

Arckép a Motibro rendszerében: Az edzők munkájának, valamint az edzésekre való
bejelentkezések – bejelentkeztetések megkönnyítésének érdekében
Születési dátum

Zárt Facebook csoporthoz való csatlakozás
•

Zárt Facebook csoportunkban kizárólag a mindenkori aktív tagok szerepelnek. Célja a közösség
építése és a gyors információáramlás. A csoportból való be és kilépés önkéntes alapon történik ésa
Fortius Gym szolgáltatásainak igénybevételét nem befolyásolja. A csoporton belül adatokat nem
gyűjtünk és nem tárolunk.
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Különleges adatok
Testúly, testmagasság, vérnyomás, pulzus, táplálkozással és életmóddal összefüggő, valamint egyéb, a
szolgáltatások igénybevételét nem befolyásoló egészségügyi adatok. – A Fortius Gym ilyen típusú
különleges adatokat nem kér és nem tárol. Amennyiben edződtől táplálkozási tanácsokat kérsz, vagy a
testösszetételedben végbemenő változást szeretnétek közösen nyomon követni, úgy az erre való
felhatalmazás után adataid a saját személyes edzéstervedet tartalmazó elektronikus mappában kerülnek
tárolásra, melyet jelszóval védünk és harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk át.
Belépési nyilatkozat
Belépési nyilatkozatunk célja, hogy tájékoztassunk az edzéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatokról
és meggyőződjünk róla, hogy semmilyen körülmény nem befolyásolja, hogy nálunk sportolj és nem
veszélyezteti a te egészségedet sem. Ezen dokumentumon kérjük el a kapcsolattartáshoz szükséges
adataidat is, melyeket más által nem hozzáférhető helyen addig tárolunk, amíg az ellenkezőjéről nem
nyilatkozol, vagy amíg inaktív taggá nem válsz (1 év inaktív időszak után adataidat automatikusan töröljük
minden nyilvántartásunkból.
A belépési nyilatkozaton tárolt adatok a következők:
• Név
• Telefonszám
• E-mail cím
• Számlázási cím

Személyi edzésen résztvevők saját edzésterveiben tárolt adatok
A személyi edzésen résztvevő sportolók haladásáról edzője előzetes edzéstervet készít, melyet minden
edzésen az elvégzett súlyokkal, ismétlésszámokkal frissít. Az edzéstervekben a sportolókról személyes
adatot nem tárolunk, a sportolókhoz tartozó mappák neve általában a sportoló keresztneve és szükség
szerint a vezetéknevének első betűje.

Reklámcélú adatkezelésünk
A Fortius Gym üzemeltetője, szolgáltatásainak fejlesztése, valamint népszerűsítése érdekében időről időre
visszajelzést kérhet sportolóitól. A visszajelzéseket kérheti online vagy papír alapú kérdőív segítségével
anonim, illetve nevesített módon egyaránt. Visszajelzést kérhetünk nyilvános oldalainkon is (Facebook,
valamint a klub weboldala) Bármilyen visszajelzés adása, valamint nyilvánossá tétele önkéntes
hozzájárulás alapján történik, annak megtagadása semmilyen további befolyással nincsen a Fortius Gym
szolgáltatásainak igénybevételére.
A szolgáltatást igénybe vevő személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fortius Gym tevékenységének, szolgáltatásainak
bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a
fényképfelvételeket – a Fortius Gym akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy a
képfelvételeken szerepel. A Fortius Gym vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve
hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A
fentiek időpontjáról a Fortius Gym előzetesen értesíti a tagjait.
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Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével
összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a Fortius Gym üzemeltetőjével szemben, így különösen
nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné
tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a Fortius Gym üzemeltetőjével szemben semmilyen
díjigényt, pénzbeli követelést.

Kelt: Budapest, 2018.05.20.
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