
GetFit River Fitness
Telephely:
1138 BudapestRévész utca 29.

Székhely:
2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Az adatok kitöltéséhez kérjük, NYOMTATOTT betűket használjon.*

Név:
Telefonszám:
Lakcím:
E-mail cím:
Születési dátum:
Jelen adatlap aláírásával elfogadom a River Fitness Házirendjét és az Általános Szervezeti Szabályzatot, és 
kijelentem, hogy saját felelősségemre veszem igénybe az Központ szolgáltatásait. Hozzájárulok ahhoz, hogy 
regisztráció során megadott személyes adataimat a Klub a saját szolgáltatását (szerződéses kötelezettségeit) 
segítendő, saját marketing céljaira tárolhassa és a megadott feltételek mellett felhasználhassa. 

Tájékoztattak a 2018. május 25-től érvényes általános adatvédelmi (GDPR) rendelettel összehangban történő 
adatkezelés és felhasználás módjáról és céljáról. (Lásd: “BELÉPÉSI NYILATKOZAT” hátoldalán)

Értesítések, megkeresések:
kérjük jelölje be, milyen formában kér tájékoztatást. 

Email

Telefon/SMS/MMS

Hírlevél

Tájékoztató a biztonsági kamerákról

(X-el jelölje az elfogadást!)

Fent nevezett GetFit River Fitness Sportcentrumba való belépéssel, 
jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom az alábbiakban foglaltakat:

1.A sportcentrumban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a sportcentrum 
helyiségeit.
2.A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
3.Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom.
4.Ügyelek mások testi épségére.
5.Tudomásul veszem, hogy
-a sportcentrum területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme érdekében kamerák 
működnek, az öltözők és mosdók kivételével,
-utcai cipővel a termekbe és a wellness részlegre belépni tilos,
-a sportcentrum területén kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel lehet tartózkodni,
-a sportcentrum semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért,
-a napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás 
igénybevételére jogosít
-a bérlet lejárta miatt fennmaradó, el nem használt alkalmakat elvesztettem,
-a Klubtagsági, céges bérlet, szekrénykulcs és értékmegőrző elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint 
összegben a kárt megtéríteni,
-az aerobik órarend és az óratartó oktatói változásának jogát a sportcentrum fenntartja,
-Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával 
egyidejűleg a sportcentrumban való belépés és szolgáltatások igénybevétele jogosultságának 
ellenőrizhetősége, továbbá a részemre átadott belépő kártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén az 
adott értékmegőrző és/vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosítás, illetve jogosultság 
megállapíthatósága céljából és érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.
-Tudomásul veszem, hogy a Sportcentrum a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT”-ot, valamint a fényképfelvételt az 
általam megismert és elfogadott tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje. *

* A fentiekben megadott adatokat és a fényképfelvételt a Sportcentrum bizalmasan, kizárólag a Sportcentrumot látogató személyek 
érdekében, valamint a Sportcentrumba való belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés céljából kezeli.



GetFit River Fitness
Telephely:
1138 BudapestRévész utca 29.

Székhely:
2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.

Általános Adatkezelési tájékoztató:

Az adatokat és fényképfelvételt a River Fitness-t üzemeltető River Fitness Kft. 
(Székhely címe:2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29., Telephely címe: 1138 
Budapest, Révész utca 29.) mint adatkezelő és feldolgozó tárolja és 
használja fel. Az adatkezelés honlapja: www.riverfitness.hu . Jelen 
adatkezelési tájékoztató rövidített kivonata a részletes adatvédelmi 
leírásnak, amely megtalálható az River Fitness honlapján. 
Az adatok helyességének ellenőrzésére, ill. a téves adatrögzítés 
elkerülésének céljából a regisztrációhoz szükséges a személyes adatok 
igazolására szolgáló dokumentumok bemutatása (pl. Személyi Igazolvány, 
Jogosítvány, Útlevél). 
Az adatkezelés jogalapját az érintett hozzájárulása biztosítja. A célja a 
szerződésben vállalt üzleti kapcsaolattartás és a minőségi szolgáltatás 
megvalósítása. Annak címzettjei a Klub ügyfélkapcsolatát ellátó munkavál-
lalói. A személyes adataival érintett vendégeink (klubtagok) jogainak és 
érdekeinek figyelembevételével, a személyes adatok védelméről szóló 
törvényi előírásoknak és az adatkezelési leírásnak megfelelően, bizalmasan 
kezeljük, 3-ik félnek nem adjuk át. 
Külön szeretnénk kiemelni a helyszíni, biztonsági kamerák felvételeiről 
szóló tájékoztatást: a felvételek zárt rendszerben készülnek és ideiglenesen 
kerülnek tárolásra. Ezek visszanézésére az érintettek mellett, csak - 
indokolt esetben - az üzemeltetés biztonságáért felelős személy(ek)nek, és 
a megfelelő jogosítvánnyal bíró rendvédelmi szerveknek van lehetősége. Az 
adatok tárolásának időtartama az adatok kezelésére vonatkozó jogszabály-
okban meghatározott módon, és a jogos, valamint elvárható érdekek 
érvényesítése szempontjából szükséges időn belül történhet. 
Az érintettnek bármikor joga van kérelmezni az adatkezelőtől a személyes 
adataihoz hozzáférést, helyesbítést, módosítást, törlést (~anonimítását), az 
adatok kikérését és hordozhatóságát. A visszavonás, vagy módosítás nem 
érinti a változtatás előtt végrehajtott,  adatkezelés jogszerűségét. 
Az érintett panaszával bármikor megkeresheti a Klubot személyesen, 
írásban a fenti címen, vagy emailben az riverfitness@yahoo.com email 
címen. Ha nem kap megfelelő választ, jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információsszabadság Hatóságához (NAIH) fordulhat (címét lásd a 
honlapon található Adatkezelési tajákoztatóban). 
Az adatszolgáltatás nem kötelező előfeltétele a szerződésnek, de annak 
elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást és a szolgáltatások minőségi és 
maradéktalan megvalósítását. 
A fetni információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, és ennek 
megfelelően adok hozzájárulást a személyes adataim rögzítéséhez és 
kezeléséhez.

Budapest, 201 hó nap
Aláírás


