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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelő megnevezése:
Neve:    Molnár Megyeri Hajnalka egyéni vállalkozó
Székhelye:   1112 Budapest Felső határút 2/C G ép. fszt em. 7 ajtó
Nyilvántartási száma:  56742237
Adószáma:   75407351-1-43
E-mail címe:    hajni@mindigfitt.hu
Online elérhetősége:  https://mindigfitt.hu/
a továbbiakban:   az „Adatkezelő” vagy „Megyeri Hajnalka E.V.”

I.

Az átlátható adatkezelés érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt egyes adatkezelési 
célokat, azok jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés időtartamát tagolt és 
közérhető formában, könnyen átlátható módon az I. részben tömören összefoglaltam. Az 
adatok kezelésének a célját, illetve jogalapját a szöveges tájékoztatón túl, tagolt módon 
táblázatban, az alábbiakban is jelzem.  

 

AZ ADATOK KEZELÉSÉNEK A CÉLJA AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Egészségügyi, sportolási, táplálkozási 
adatok kezelése annak érdekében, hogy 
az Adatkezelő az Ön részére megfelelő 
programot/edzéstervet állítson össze.

Az Ön hozzájárulása

Hírlevél küldése Az Ön hozzájárulása

   

II.

Az adatkezelési tájékoztató II. részében az Adatkezelő felvilágosítást ad az Ön adatainak 
kezelésével kapcsolatos jogairól, illetőleg egyes szabadságairól, az Önt megillető egyes 
jogorvoslati lehetőségekről, illetve az egyéb fontos információkról.

I.1. EGÉSZSÉGÜGYI, TÁPLÁLKOZÁSI, SPORTOLÁSI ADATOK 

I.1.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA? 

Az Ön egészségügyi adatainak, az Ön életmódjával, az Ön táplálkozási szokásaival, az Ön 
sportolási szokásaival, illetve annak céljával és előzményével kapcsolatos adatkezelés, 
annak érdekében, hogy az Adatkezelő az Ön részére megfelelő programot/edzéstervet 
állítson össze. 
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I.1.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Megyeri Hajnalka E.V. az Ön adatainak a kezelője, adatfeldolgozót nem veszek igénybe.

I.1.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Adatkezelő az alábbi bekezdésben meghatározott adatait azt követően kezeli, hogy Ön az 
adatkezeléshez különálló okiratban kifejezetten és írásban hozzájárult. [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont]

I.1.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön egészségi állapota, testi állapota, az esetleges betegségei, továbbá az Ön 
sportolási, étkezési és életviteli szokásai, valamint az anamnézis-állapotfelmérés adatai, a 
felelősségvállalási nyilatkozatban rögzített adatai.

I.1.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

A cél megvalósulásáig.

I.2. HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

I.2.1. MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA? 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatok kezelésének fő célja az Ön rendszeres tájékoztatása 
az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám 
küldése.

I.2.2. KI AZ ADATKEZELŐ ÉS KI AZ ADATFELDOLGOZÓ?

Megyeri Hajnalka E.V. az Ön adatainak a kezelője, az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz 
igénybe.

I.2.3. MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

Adatkezelő kizárólag abban az esetben kezeli az Ön elektronikus levélcímét, amennyiben 
előzetesen, egyértelműen, és kifejezetten hozzájárult ahhoz, hogy az Adatkezelő az Ön által 
megadott elektronikus levélcímen felkeresse. [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és Grtv. 
6.§ (1)]

I.2.4. MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Az Ön neve és elektronikus levélcíme (e-mail cím)

I.2.5. MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

Az Ön adatainak hírlevél céljából történő kezelése azt követően kezdődik, amikor ehhez az 
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I.2.3. pontban meghatározott módon hozzájárult, és addig tart ameddig Ön a hozzájárulását 
nem vonja vissza.
Tájékoztatom, hogy a hozzájárulásának a visszavonását indokolás és korlátozás nélkül 
bármikor kezdeményezheti az Adatkezelő székhelyén személyesen, vagy postai úton küldött 
levél vagy a hajni@mindigfitt.hu elektronikus levélcímre küldött e-mail útján. 

II. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK (II.1.-II.7.) ÉS A JOGORVOSLATI 
LEHETŐSÉGEK. (II.8.)

II.1. HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Ön 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.

• Az adatkezelés céljai.

• Az Ön által megadott személyes adatok kategóriái.

• 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.

• Adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem 
lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai.

• A GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett 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.

II.2. HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy a kérésre az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse 
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, 
Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

II.3. TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az 
Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles a törlést elvégezni, 
amennyiben a következő indokok valamelyike fennáll:

• A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem 
vagy más módon kezeltem.

• Ön visszavonja a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez 
történő hozzájárulását vagy amennyiben Ön visszavonja a különleges személyes adatok 
kezeléséhez szükséges hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja.
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• Az Ön személyes adatait az Adatkezelő jogellenes kezeli

• Az Ön személyes adatait az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy hazai jogban előírt 
jogi kötelezettség teljesítése alapján törölni kell

• A személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

II.4. ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Ön az alábbiakban meghatározott speciális esetekben kérheti az adatainak kezelésének a 
korlátozását. A korlátozás alatt azt kell érteni, hogy az Ön adatait az Adatkezelő köteles tovább 
tárolni, de a személyes adatait kezelni csak az Ön hozzájárulásával vagy jogérvényesítés 
céljából lehet.

• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok 
pontosságát.

•  Az Ön adatainak a kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását.

• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön 
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

•  Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint 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 Ön jogos indokaival szemben.

II.5. ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére 
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban 
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek 
továbbíttassa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amennyiben a személyes adatait 
hozzájárulása alapján, illetve automatizált módon kezeljük. 
II.6. TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a hírlevél küldése céljából történő adatainak a 
kezelése ellen. Amennyiben Ön a hírlevél küldése célból történő adatainak a kezelése ellen 
tiltakozik, úgy az Ön személyes adatait a továbbiakban ebből a célból nem kezelem.

II.7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALLAL ÉS PROFILALKOTÁSSAL KAPCSOLATOS 
JOGOK

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen 
– ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna 
vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés

• Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

•  (döntés) Meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog 
teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek 
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védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

•  Az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul. 

II.8. JOGORVOLSATI LEHETŐSÉG

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Adatkezelő általi adatkezeléssel kapcsolatosai jogai 
sérültek, úgy több lehetősége is van.
Javaslom, hogy a bírósági, hatósági jogorvoslatot megelőzően nyújtson be panaszt az 
Adatkezelőnél.
Amennyiben ezzel nem kíván élni, vagy egyúttal peres úton szeretne igényt érvényesíteni 
az Adatkezelő ellen, úgy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszékhez 
fordulhat, és peres úton kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.
Hatósági jogérvényesítés:
A bírósági jogérvényesítésen túl – ingyenesen - jogorvoslati lehetőséggel, panasszal 
fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  Tájékoztatom, hogy 
a jogszabály alapján senkit sem érhet abból hátrány, hogy a Hatóságnál bejelentést tett.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

• Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

•  Levelezési címe: 1369 Budapest, Pf. 9.

•  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

•  Honlap: http://www.naih.hu/

•  Telefon: + 36 (30) 683-5969

                  + 36 (30) 549-6838

                     +36 (1) 391 1400

III. EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK

III.1. ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését manuális és számítógépes úton végzi, és azokat 
kizárólag a fent megjelölt célokra használja fel. Az Ön által megadott személyes adatokat 
az Adatkezelő székhelyén (1112 Budapest Felsőhatár út 2 /C G.ép. fszt. 7 ajtó) található 
számítástechnikai eszközön tárolja, emellett az iratok megfelelő fizikai védelmét is biztosítja. 
Az Adatkezelő gondosan védi az adatokat a rendelkezésre álló technikai megoldások 
alkalmazásával, emellett az iratok megfelelő fizikai védelmét is biztosítja. Az adatbiztonság 
keretében az Adatkezelő törekszik arra, hogy megfelelően megvédje az Ön magánszféráját, 
így olyan eljárásokat vezet be, amelyek biztosítják az Ön adatainak sérthetetlenségét, 
biztonságát, és az Ön személyes adataihoz történő jogosulatlan hozzáférést. A személyes 
adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

III.2. TÁJÉKOZTATOM, HOGY AZ ÖN ADATAINAK KEZELÉSÉT AZ ADATKEZELŐ AZ ALÁBBI 
JOGSZABÁLYOK SZERINT KEZELI, VAGY KEZELHETI

• 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 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 
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RENDELETE (GDPR)

• A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 
XLVIII. törvény (Grtv.)

Az Adatkezelő megváltoztathatja ezt a tájékoztatót. Ebben az esetben a frissített változatot 
közzéteszi. Az érdemi változásokról Adatkezelő mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.
Budapest, 2022. 01. 25.
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