Tisztelt Látogatónk!

A FittJeti szolgáltatás az egészség, a fittség, a gyönyörű alak megőrzését, elérését szolgáló különböző
típusú edzések választékát, illetve babánk jólétét, a születési tramuája feldolgozását segítő
babamasszászt kínál, óradíj fizetéses, vagy bérlet vásárlásos rendszerben, az otthoni igénybevétel
kényelmével.
Edzőink a 157/2004. számú Kormányrendeletben foglalt képesítéssel rendelkeznek a sportoktatási
tevékenységük gyakorlásához. Óratípusaink között az otthon végezhető edzéstípusok közül van
lehetőség választani, óráinkra legfeljebb az óratípusok ismertetőjében leírtak szerinti eszközök, vagy
az edző által az óra megkezdését megelőzően jelzett egyéb eszközök szükségesek.
A FittJeti szolgáltatás oldalának böngészésével, továbbá szolgáltatás igénybevételre való
regisztrációjának rögzítésével Ön elfogadja a FittJeti, mint a szolgáltatást adó cég által meghatározott
Általános Szerződési Feltételeket és adatkezelési elveket.
Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban (továbbiakban : AT) tájékoztatást kap, hogy személyes adatait
miként kezeljük, tartjuk nyilván és védjük jogosulatlan felhasználóktól. Jelen Adatkezelési Tájékoztató
célja, hogy az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679
rendelete, a továbbiakban GDPR) alapján bemutassa, hogy hogyan gyűjthetjük, miként használhatjuk
és tárolhatjuk az Ön adatait.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az érintettel (a továbbiakban: érintett) az
adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Szolgáltatásunk igénybevételéhez a személyes adatainak megadása szükséges.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen tájékoztató tartalmának megváltoztatására, az esetleges
változtatásokról kellő időben értesíti a honlapjára regisztráltakat, szerződő partnereit.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2020.02.24-től

1.

A Szolgáltató:

Adatkezelő neve: Nagy-Palkovics Zita EV
Székhely: 2065 Mány, Szent István utca 50.
Nyilvántartási szám: 54074011
Adószám: 55400424-1-27
E-mail: info@fittjeti.hu
Honlap címe: www.fittjeti.hu

Az oldal üzemeltetője, és a kapcsolódó jogok tulajdonosa a Webergoline Kft. 1124 Budapest, Apor
Vilmos tér 25-26. Adószám: 23889864 -2- 43. A honlapon regisztrált ügyfelek adatainak kezelésében
az üzemeltető is közreműködik, és azokhoz hozzáfér. A Webergoline Kft. jelen adatkezelési tájékoztató
szabályait elfogadja és betartja.
2.

Tárgyi, személyi hatály

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a FittJeti szerződéses partnereire és a honlapján vagy e-mailben a
FittJetivel kapcsolatot felvevő partnereire (a továbbiakban: Érintett) terjed ki. Az adatkezelési
tájékoztató értelmében Adatkezelő jogosult az Érintettek személyes adatainak tárolására és az itt
említett adatkezelőknek történő továbbítására.
Kezelt személyes adatok, a személyes adatok tervezett kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja
GDPR 30.§(1):
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3.

Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintettek személyes adataik védelmével kapcsolatosan a szolgáltatónál tárolt adataikkal
kapcsolatos jogai a következőek:
-

tájékoztatáshoz való jog
hozzáférési jog
helyesbítéshez való jog
törléshez való jog
korlátozáshoz való jog
adathordozhatósághoz való jog
tiltakozáshoz való jog

Ezen műveleteket az info@fittjeti.hu email címre tett e-mail bejelentés alapján végeztetheti el az
Adatkezelővel.
4.

Adatkezelés jogalapja

Érintett hozzájárulása jelen nyilatkozattal
Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése:
„A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben
is csak a szükséges mértékben és ideig.”
A szolgáltatás használata során megadott adatainak kezelése az Ön hozzájárulásán alapszik.
Az adatkezelés során Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, különösen a kezelt
adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása
esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ezen információkat az info@fittjeti.hu email
címre tett bejelentéssel kérheti le saját magára vonatkozóan, kizárólag a regisztrációkor megadott
regisztrációs email címről írt elektronikus levéllel.
Az adatkezelés során kérheti továbbá a személyes adatainak helyesbítését, törlését (anonimizálás)
vagy zárolását. Személyes adatainak törlésével (anonimizálásával) azonban szolgáltatásunk
igénybevételét is megszünteti. Törlési kérelmet a regisztrációkor megadott regisztrációs email címről
írt elektronikus levéllel nyújthat be az info@fittjeti.hu email címre.
Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az
Ön kilétére utaló információt tartalmaz.
Adatkezelő kijelenti, hogy a bankkártyával történő fizetés esetén az FittJeti weboldalán a kártya adatok
nem kerülnek elmentésre, semmilyen a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatot nem kezel, gyűjt,
tárol, ezen adatokhoz semmilyen módon nem fér hozzá, azokat a bankkártyás fizetés lehetőségét
biztosító Simplepay magas szintű titkosítással és megfelelő tanúsítványokkal rendelkező oldalon kezeli,
a törvény által előírt módon, az ÁSZF-ben is rögzítettek szerint.

A FittJeti weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelő a személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok
megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Tájékoztatjuk, hogy minden érintett e-mail
címének megadásakor egyúttal felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. Az adatkezelő nem köteles ellenőrizni, hogy az e-mail cím valóban az azt megadó
érintetthez tartozik, ily módon jogosult vélelmezni, hogy a megadott személyes adatok tekintetében
az adatkezelés jogszerű.

5.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az EU-ban található, bérelt szerveren tárolja.
A tárhely szolgáltató neve: Google
Adatfeldolgozás: Az Adatkezelő az oktatók díját átutalással teljesíti az oktatók által a szerződésben
megadott számlaszámra. Az utalásokról a Fittjeti.hu szerződéses könyvelőirodájának átadja a
bizonylatot, amely az Érintett személyes adatait tartalmazza a könyvelés, valamint az adóbevallás
elkészítése érdekében.
Szerződött könyvelőiroda: Balázs és Varga Gazdasági Tanácsadó Iroda
Az Adatkezelő a szolgáltatás díjáról online számlát állít ki az Érintett számára. A számlához szükséges
adatokat a számlázást végző számára továbbítja.
Az adatfeldolgozás során kezelt adatok köre: Név, számlázási cím, adószám, bizonylat tartalma
Online számlázó program neve:
Számlázz.hu
Számlázó elérhetősége: www.szamlazz.hu
Számlázó program szolgáltatója: KBOSS.hu Kft.
A Szolgáltató cégjegyzékszáma: Cg.01-09-303201
A Szolgáltató székhelye: 1031 Budapest, Záhony u. 7.
Az egyes órákon való részvételről harmadik fél, az órát tartó oktató tanár e-mail értesítés útján
információt kap, az értesítésben az Érintett e-mail címe, illetve neve kerül feltüntetésre.
Az Adatgazda a nyilvántartott személyes adatokat az érintett kifejezett, írásbeli beleegyezése nélkül –
jogszabályi kötelezettség hiányában – további harmadik személynek (kötelező adatszolgáltatás esetén
kívül) nem adja ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelemmel kapcsolatos
jogszabályi előírásainak betartásával végezzük.
6.

Regisztráció, adatkezelés

A honlapon kínált edzésekből a regisztrált felhasználó tetszése szerint választhat. Az órákon való
részvételhez regisztráció szükséges.
Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a honlap böngészése folyamán egyes technikai információk
kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ha Ön először jár a
honlapon és még nem regisztrált, (kattintson ide: Regisztráció) töltse ki az űrlapot, fogadja el az

Általános Szerződési Feltételeket, illetve jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ügyelve az adatok
helyességére majd a mentés gombra kattintva küldje el regisztrációját!
Az esetleges rossz vagy hiányos számlázási cím miatti kellemetlenségek elkerülése érdekében
számlázási adatait és regisztrált e-mail címét többször ellenőrizze. Hibás emailcím megadása esetén a
szolgáltatás nem teljesíthető. A regisztrációhoz jelszó is szükséges, mely 4-8 karakter legyen és ne
tartalmazzon ékezetes betűt!
A regisztrációhoz csak az ügylet lebonyolításához legszükségesebb személyes adatok megadása
kötelező (név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, adószám(ha van).
Az adatokat a FittJeti kizárólag a szolgáltatás igénybevétele, kapcsolattartás, az oktató tájékoztatása az
óráján történő részvételről és a számla kibocsátása érdekében használja fel.
A regisztrációt követően, a továbbiakban e-mail címével és jelszavával tud belépni rendszerbe, és a
megadott adatokat is itt módosíthatja. A honlapra történő bejelentkezéskor igénybe vett jelszó
átadásából, valamint illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a felelősség kizárólag
a jelszó tulajdonosát terheli!
Az Ön által megadott adatokat kérelemre a nyilatkozat beérkezését követően haladéktalanul, illetve 1
év inaktivitás után automatikusan törli a Szolgáltató a rendszeréből. Kivételt képeznek ez alól az
adattovábbításra is kerülő, bizonylatokon szereplő adatok. Ezeket az adatokat a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 169. § alapján a megrendelést követő nyolcadik év végéig őrzi meg a Szolgáltató.
A regisztráció során megadott adatok kezeléséről való részletes tájékoztatást az info@fittjeti.hu email címen lehet kérni, továbbá ugyanitt – a honlapon található lehetőség mellett - kérhető a
regisztrációkor megadott adatok törlése is. A megadott adatok módosítását a félreértések elkerülése
miatt kizárólag Ön tudja elvégezni. A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény, valamint az
adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseit megtartja és azoknak
megfelelően kezeli a felhasználók által megadott adatokat.
A regisztrációkor Ön ezen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és elfogadásával kijelenti, hogy
adatszolgáltatása önkéntes, egyúttal hozzájárul adatainak a fentiek szerinti kezeléséhez.
7.

Fizetés

Az oldalra történő belépést követően nyílik lehetősége kiválasztani, hogy melyik órán kíván részt venni.
A Foglalás gomb megnyomását követően meg kell erősíteni, hogy a rendszer által érzékelt órára kíván
regisztrálni. A megerősítéssel egyidejűleg, vagy bérlet vásárlás esetén a Működés&Áraink
menüpontban a bérlet vásárlásra kattintást követően önt átirányítjuk a fizetési szolgáltató oldalára
(Simplepay), ahol bankkártyás fizetéssel (vagy korábban megvásárolt bérlet esetén a „Jelentkezés
bérlettel” gombra kattintva) tudja kiegyenlíteni az óradíjat, a jelenleg elérhető legbiztonságosabb,
titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.
Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát,
valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA
és MasterCard, Visa Electron és MasterCard Electronic (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően),
valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra.
Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag
elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben
annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön

kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. Sikeres tranzakciót
követően a felület árirányítja Önt a FittJeti.hu honlapra, illetve jelzi, hogy a fizetés sikeres volt.
A foglalása vagy bérlet vásárlása visszaigazolásáról e-mailes tájékoztatást küldünk a regisztrációja
során megadott e-mail címére, amelyben csatolmányként megtalálja az elektronikus számlát is.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett
egyoldalúan, bármikor módosítsa.
Adatkezelési kérdéseivel az alábbi e-mail címen fordulhat hozzánk: info@fittjeti.hu
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