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HÁZIREND 	

	
 

A	River	 Fitness	 üzemeltetését	 a	River	 Fitness	Kft.	 (Cg.:	 13-09-171678;	 telephely:	 1138	
Budapest,	 Révész	 utca	 29.)	 végzi.	 A	 Házirend	 célja,	 hogy	 meghatározza	 azokat	 az	
alapvető	 szabályokat,	 amelyek	 a	 klub	 biztonságos,	 rendeltetésszerű	 üzemeltetéséhez,	
állagának	megőrzéséhez,	 ezáltal	 magas	 színvonalú	 működéséhez	 szükségesek.	 Továbbá,	
hogy	 előírja	 azokat	 a	 viselkedési	 elvárásokat,	 melyek	 minden	 vendég	 zavartalan	
sportolását	és	kikapcsolódását	szolgálják.	
A	 River	 Fitness	 Házirendjében	 foglaltak	 a	 klub	 területén	 tartózkodó,	 továbbá	 a	 klub	
szolgáltatásait	igénybevevő	minden	vendégre	kötelezőek.	A	szolgáltatások	igénybevétele	a	
Házirend	 egyidejű	 elfogadását	 is	 jelenti.	 A	 River	 Fitness	 jelen	 Házirendje	 minden	
szolgáltatást	igénybe	vevő	vendég	számára	szabadon,	a	River	Fitness	recepcióján	elérhető	
és	áttekinthető.	
	

Általános	szabályok	
	
A	 River	 Fitness	 sportterületeire	 belépni	 csak	 érvényes	 napijeggyel,	 bérlettel	 vagy	
promócióból	 származó	 ingyenes	 napijeggyel	 lehet.	 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	 promócióból	 származó	 ingyenes	
napijegy	egy	alkalommal,	a	rajta	feltüntetett	szolgáltatások	igénybevételére	jogosít.	
	
A	 River	 Fitness	 minden	 vendége	 köteles	 első	 alkalommal	 kitölteni	 a	 recepciónál	 egy	
Belépési	 Nyilatkozatot	 ,melyet	 személyes,	 fényképes	 igazolvánnyal	 is	 igazol.	 Az	 első	
belépés	 magában	 foglalja	 a	 fényképes	 nyilvántartásba	 vételt	 is.	 Ezzel	 elfogadja	 a	 River	
Fitness	Házirendjében	foglaltakat	és	tudomásul	veszi,	hogy	annak	betartását	az	intézmény	
munkatársai	ellenőrzik.	
	
A	 River	 Fitness	 a	 szolgáltatásait	 igénybe	 vevő	 vendégekről	 számítógépes	
adatnyilvántartást	 vezet	 (személyes	 adatok,	 fénykép).	 A	 szükséges	 adatok	 közlését	
és/vagy	 fénykép	 készítést	 részben	 vagy	 egészben	 megtagadó	 vendéggel	 szemben	 az	
üzemeltető	 jogosult	 megtagadni	 érintett	 szolgáltatásait.	 Az	 üzemeltető	 a	 vendégek	
adatait	 kizárólag	 saját	 nyilvántartásához	 használja,	 azt	 semmilyen	 esetben	 harmadik	
félnek	nem	adja	ki.	
	
A	River	Fitness	helyiségeit,	eszközeit	csak	rendeltetésüknek	megfelelően,	saját	felelősségre	
használhatók.	 A	 használat	 során	 mind	 anyagi,	 mind	 egyéb	 károkért	 az	 üzemeltető	 nem	
vállal	felelősséget.	
	
A	 River	 Fitness	 területén	 történt	 balesetet	 vagy	 sérülést	 kérjük,	 azonnal	 jelezzék	 a	
recepción,	illetve	a	személyi	edzőknél.	Erről	a	személyzet	köteles	jegyzőkönyvet	kiállítani.	
	
A	 River	 Fitness	 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	 River	 Fitness	 üzemeltetője	 nem	 vállal	
felelősséget	 az	 elveszett,	 eltulajdonított	 tárgyakért,	 eszközökért.	 A	 vendégek	 számára	
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értékmegőrző	 szekrények	 állnak	 rendelkezésre	 díjmentesen.	 A	 talált	 tárgyakat	 minden	
vendég	a	River	Fitness	recepcióján	köteles	leadni.	
A	 River	 Fitness	 használója	 nem	 sérthet	 meg	 hatályos	 jogszabályi	 előírásokat.	 A	 River	
Fitness	 használója	 nem	 sértheti	 meg	 jelen	 Házirendben	 foglalt	 szabályokat,	 melyeket	 a	
jegyek	vagy	bérletek	megvásárlásával	automatikusan	elfogad.	
	
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	 sportterekbe	 csak	 és	 kizárólag	 zárható,	
műanyag	palackban	vihető	be	ital,	minden	más	ital	és	eszköz	bevitele	szigorúan	tilos.	
	
A	 sportszolgáltatások	 igénybe	 vételekor	 a	 mobiltelefon	 használatát	 a	 sporttevékenység	
biztonságos	 folytatása,	 valamint	 a	 többi	 vendég	 zavartalan	 kikapcsolódása	 érdekében	
kérjük	mellőzni!	
	
A	 klub	 szolgáltatásait	 igénybe	 vevő	 vendég	 részére	 az	 üzemeltető	 a	 ruhaváltáshoz	 a	
nemenként	 elkülönített	 öltözőkben	 egy	 öltözőszekrényt	 biztosít,	 illetőleg	 az	 üzemeltető	
által	érvényesen	meghatározott	ingyenes	szolgáltatásokat	nyújtja.	(szauna	használat	stb.).	
	
Az	öltözőszekrények	kulcsát	minden	vendég	köteles	a	 távozáskor	a	recepción	sértetlenül	
leadni.	A	kiadott	kulcsért	minden	vendég	letétet	helyez	el	és	anyagi	felelősséggel	tartozik.	
Amennyiben	 elveszíti	(nem	tudja	 leadni	 távozáskor	a	recepción),	1.500,-	Ft	kártérítéssel	
tartozik.	
	
A	vendég,	a	számára	belépéskor	átadott	eszközöket	(pulzusmérő,	sportfelszerelések	stb.)	
köteles	távozáskor	a	recepción	hiánytalanul	leadni.	A	vendég	a	számára	belépéskor	átadott	
eszközök	vonatkozásában	anyagi	felelősséggel	tartozik	az	üzemeltető	felé.	
	
A	Fitness	területén	tilos:	
-	 A	dohányzás	és	az	alkohol	fogyasztása	
-	 Olyan	 tevékenység	 folytatása,	 amely	 a	 River	 Fitness	 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,	 mindenféle	 szeszes	 ital,	
illetőleg	állat	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	River	Fitness	üzemeltetője	 fenntartja	a	 jogot	a	klub	egész	vagy	részterületein	zártkörű	
rendezvények	bonyolítására	az	általános	vendégkör	kizárásával.	
A	 River	 fitness	 üzemeltetője	 fenntartja	 az	 esetleges	 időpont	 és	 óratípus,	 valamint	árai	
változtatásának	a	jogát.	
A	River	Fitness	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	River	Fitness	és	egyéb	szolgáltatásai	kizárólag	a	klub	nyitva	tartási	idején	belül	vehetők	
igénybe.	
	
	A	 River	 Fitness	 nyitvatartási	rendje:	
	

Hétfőtől	–	péntekig				 	 6-23	óráig	
Szombat	–	vasárnap	 		 8-22	óráig	
Ünnepnapokon:	az	előre	meghirdetett	rend	szerint	

	
A	 River	 Fitness	 szolgáltatásait	 igénybe	 vevő	 vendégek	 kötelesek	 a	 zárási	
időpontokra	tekintettel	a	klubot	legkésőbb	a	zárás	időpontjában	elhagyni.	
	

Öltöző	használata	
	
Az	 öltözőben	 és	 az	 öltözőszekrényben	 hagyott	 tárgyakért	 az	 üzemeltető	 semmilyen	
mértékben	felelősséget	nem	vállal,	a	vendégek	értéktárgyaikat	a	recepció	mellett	található	
értékmegőrzőben	tudják	elhelyezni	díjmentesen.	
Távozás	után	a	szekrényekben	szemetet	hagyni	tilos.	
	

Szauna	használata	
	
A	szaunákat	csak	 a	kifüggesztett	általános	szaunázási	szabályok	szerint,	saját	felelősségre	
lehet	 igénybe	 venni.	 A	 szaunákat	 –	 higiéniai	 okokból	 –	 megfelelő	 öltözetben	 és	
törölközővel	 lehet	 igénybe	 venni.	 A	 szaunákban	 az	 illóolaj	 csak	 mértékkel,	 másokra	
tekintettel	használható,	amennyiben	a	bent	tartózkodók	hozzájárulnak.	A	szauna	padokra	
papucsban	 fellépni	 tilos.	 A	 szaunákba	 a	 használatához	 nem	 szükséges	 tárgyakat	 bevinni	
szigorúan	tilos.	
	

Fitness	terem	használata	
	
14	 éven	 aluli	 gyermek	 a	 recepcióról	 kérhető	 felelősségvállalási	 nyilatkozat	 aláírásával	
tartózkodhat	a	terem	területén,	az	általunk	kijelölt	helyen,	illetve	a	terem	kondi	és	kardió	
részlegét	 nem	 használhatja	 még	 felelősségnyilatkozattal	 sem.	 A	 fitness	 terembe	 csak	
megfelelő	 sport	 öltözetben	 (sportcipő	 trikó,	 póló,	 top,	 sportnadrág)	 lehet	 belépni	 és	
edzeni.	 A	 papucsban,	 szandálban	 illetve	 mezítláb	 történő	 edzés	 nem	 engedélyezett.	
Mindenféle	utcai	viseletű	cipő	használata	tilos.	
A	 River	 Fitness	 területén	 dolgozó	 teremedzőknek,	 személyi	 edzőknek	 és	 vezetőknek	
jogukban	áll	felhívni	a	vendégek	figyelmét	a	megfelelő	sportöltözet	használatára.	
Az	 edzőgépeket	 és	 eszközöket	 kizárólag	 rendeltetésüknek	 megfelelően,	 mindenki	 az	
alkatának	 és	 erőlétének	 megfelelően,	 saját	 felelősségére	 használhatja.	 A	 gépekre	 és	
eszközökre	 –	 higiéniai	 okokból	 –	 törölköző	 leterítésével	 lehet	 ülni	 és	feküdni.	
A	 gépek	 és	 eszközök	 használatát	 követően	 minden	 használó	 a	 gépeket	 alaphelyzetbe	
visszaállítva,	 az	 eszközöket	 rendszeresített	 tároló	 helyükre	 visszahelyezve	 köteles	
hátrahagyni.	
Az	eszközök	használatát	a	teremedzők	segítik	és	ellenőrzik.	
A	 kézi	 súlyzókat	 használat	 után	 a	 használó	 köteles	 a	 helyére	 visszatenni.	 A	 súlyzókat	 a	
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padlóra	ledobni	szigorúan	tilos.	
	
	
	

Aerobik	/	Funkcionális	terem	használata	
	

Az	órák	megkezdése	előtt	az	órajegyet	a	vendég	az	edzőnek	köteles	átadni.		
	
Az	 aerobikterembe	 csak	 megfelelő	 sportöltözetben	 (sportcipő,	 trikó,	 póló,	 top,	
sportnadrág)	lehet	belépni	és	edzeni.	
A	 Funkcionális	 terem	 csak	 akkor	 használható	 kondi	 napijegy/bérlettel	 ha	 nem	 zajlik	
csoportos	óra	(a	River	Fitness	órarendjében	tudnak	tájékozódni	a	foglalt	időpontokról).	
A	 papucsban,	 szandálban	 illetve	 mezítláb	 történő	 edzés	 nem	 engedélyezett.	 Mindenféle	
utcai	viseletű	cipő	használata	tilos.	
A	 River	 Fitness	 területén	 dolgozó	 aerobik	 oktatóknak,	 és	 vezetőknek	 jogukban	 áll	
felhívni	a	vendégek	figyelmét	a	megfelelő	sportöltözet	helyes	használatára.	
	
	
	
Személyes	adatok	kezelése,	Adatvédelmi	Szabályok		
	
Az	 üzemeltető	 River	 Fitness	 Kft.	 a	 River	 Fitness	 sportszolgáltatásait	 igénybe	 vevő	
vendégekről	-	jelen	Házirendben	foglaltak	szerint	-	adatnyilvántartást	vezet.	
A	szükséges	adatok	közlését	részben	vagy	egészben	elhárító,	illetőleg	elzárkózó	vendégtől	
az	 üzemeltető	 jogosult	 megtagadni	 szolgáltatásait.	 Az	 üzemeltető	 a	 vendégek	 adatait	
kizárólag	saját	nyilvántartásához	használja,	azokat	harmadik	félnek	nem	adhatja	át.	
	
A	Szabályozás	célja		
Az	 Adatvédelemi	 Szabályzat	 célja,	 hogy	 egységesen,	 mindenki	 által	 értelmezhetően	 és	
áttekinthetően	 szabályozza	 a	 River	 Fitness	 működése	 során	 a	 hatályos	 magyar	
jogszabályoknak	 teljes	 mértékben	 megfelelő	 üzleti	 eljárást.	 A	 River	 Fitness	 kiemelt	
jelentőségűnek	tartja	az	adatvédelemmel	kapcsolatos	jogszabályokban	foglaltak	betartását,	
ezért	megalkotta	a	jelen	Szabályzatot,	amely	tájékoztatást	nyújt	a	felhasználók	számára	az	
adatkezeléssel	kapcsolatos	főbb	szabályokról:	a	kezelt	adatok	köréről,	a	kezelés	módjáról	a	
kezelés	céljáról,	az	adatkezeléssel	kapcsolatos		egyéb	kérdésekről.	
Jelen	 Szabályzat	 célja	 annak	 biztosítása,	 hogy	 a	 River	 Fitness	 megfeleljen	 az	
adatvédelemmel	kapcsolatos	hatályos	jogszabályoknak,	így	különösen	az	alábbiaknak:	

• 2011.	 évi	 CXII.	 törvény	 –	 az	 információs	 önrendelkezési	 jogról	 és	 az	
információszabadságról	(Infotv.);	

• 2013.	évi	V.	törvény	–	a	Polgári	Törvénykönyvről	(újPtk.);	
• 2000.	évi	C.	törvény	–	a	számvitelről	(Számv.	tv.);	
• 2001.	 évi	 CVIII.	 törvény	 –	 az	 elektronikus	kereskedelmi	 szolgáltatások,	 valamint	 az	
információs	társadalommal	összefüggő	szolgáltatások	egyes	kérdéseiről	(Eker.	tv.)	

• 2008.	 évi	 XLVIII.	 törvény	 –	 a	 gazdasági	 reklámtevékenység	 alapvető	 feltételeiről	 és	
egyes	korlátairól	(Grt.)	

• 2013.	évi	LXXVII.	törvény	a	felnőttképzésről	
• 288/2009.	 (XII.	 15.)	 Korm.	 rendelet	 az	 Országos	 Statisztikai	 Adatgyűjtési	 Program	
adatgyűjtéseiről	és	adatátvételeiről	
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Ennek	 megfelelően	 a	 River	 Fitness	 a	 jelen	 Szabályzatban	 alakítja	 ki	 valamennyi	
alkalmazottjára,	 ügynökeire,	 képviselőire,	 stb.	 vonatkozó	 belső	 üzleti	 policy-t	 és	
adatkezelőnek	a	River	Fitness	Kft.-t	kell	érteni.	
	
	
	
	
Fogalom	meghatározások		
* érintett/felhasználó:	 az	 a	 személy,	 aki	 a	 jelen	 szabályzat	 elfogadását	 követően	
hozzájárulását	adja	ahhoz,	hogy	az	River	Fitness	Kft.	az	általa	megadott	adatokat	kezelje;	
*személyes	 adat:	 bármely	 meghatározott	 (azonosított	 vagy	 azonosítható)	 természetes	
személlyel	 (a	 továbbiakban:	 érintett)	 kapcsolatba	hozható	 adat,	 az	 adatból	 levonható,	 az	
érintettre	 vonatkozó	 következtetés.	 A	 személyes	 adat	 az	 adatkezelés	 során	 mindaddig	
megőrzi	 e	minőségét,	 amíg	 kapcsolata	 az	 érintettel	 helyreállítható.	 A	 személy	 különösen	
akkor	tekinthető		azonosíthatónak,	ha	őt	–	közvetlenül	vagy	közvetve	–	név,	azonosító	jel,	
illetőleg	 egy	 vagy	 több,	 fizikai,	 fiziológiai,	 mentális,	 gazdasági,	 kulturális	 vagy	 szociális	
azonosságára	jellemző	tényező	alapján	azonosítani	lehet;	
*különleges	adat:	a)	a	faji	eredetre,	a	nemzeti	és	etnikai	kisebbséghez	tartozásra,	a	politikai	
véleményre	 vagy	 pártállásra,	 a	 vallásos	 vagy	 más	 világnézeti	 meggyőződésre,	 az	 érdek-
képviseleti	szervezeti	tagságra,	b)	az	egészségi	állapotra,	a	kóros	szenvedélyre,	a	szexuális	
életre	vonatkozó	adat,	valamint	a	bűnügyi	személyes	adat;	
*bűnügyi	személyes	adat:	a	büntetőeljárás	során	vagy	azt	megelőzően	a	bűncselekménnyel	
vagy	 a	 büntetőeljárással	 összefüggésben,	 a	 büntetőeljárás	 lefolytatására,	 illetőleg	 a	
bűncselekmények	 felderítésére	 jogosult	 szerveknél,	 továbbá	 a	 büntetés-végrehajtás	
szervezeténél	keletkezett,	az	érintettel	kapcsolatba	hozható,	valamint	a	büntetett	előéletre	
vonatkozó	személyes	adat;	
* közérdekű	 adat:	 az	 állami	 vagy	 helyi	 önkormányzati	 feladatot,	 valamint	 jogszabályban	
meghatározott	egyéb	közfeladatot	ellátó	szerv	vagy	személy	kezelésében	lévő,	valamint	a	
tevékenységére	vonatkozó,	a	személyes	adat	fogalma	alá	nem	eső,	bármilyen	módon	vagy	
formában	rögzített	információ	vagy	ismeret,	függetlenül	kezelésének	módjától,	önálló	vagy	
gyűjteményes	jellegétől;	
* közérdekből	 nyilvános	 adat:	 a	 közérdekű	 adat	 fogalma	 alá	 nem	 tartozó	minden	 olyan	
adat,	amelynek	nyilvánosságra	hozatalát	vagy	hozzáférhetővé	tételét	törvény	közérdekből	
elrendeli;	
* hozzájárulás:	 az	 érintett	 kívánságának	 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;	
*	tiltakozás: az	érintett	nyilatkozata,	amellyel	személyes	adatainak	kezelését	kifogásolja,	és	
az	adatkezelés	megszüntetését,	illetve	a	kezelt	adatok	törlését	kéri;	
*	 adatkezelő:	 az	 a	 természetes	 vagy	 jogi	 személy,	 illetve	 jogi	 személyiséggel	 nem	
rendelkező	 szervezet,	 aki	 vagy	 amely	 az	 adatok	 kezelésének	 célját	 meghatározza,	 az	
adatkezelésre	 (beleértve	 a	 felhasznált	 eszközt)	 vonatkozó	 döntéseket	 meghozza	 és	
végrehajtja,	vagy	az	általa	megbízott	adatfeldolgozóval	végrehajtatja;	
*	adatkezelés:	az	alkalmazott	eljárástól	 függetlenül	az	adatokon	végzett	bármely	művelet	
vagy	 a	 műveletek	 összessége,	 így	 például	 gyűjtése,	 felvétele,	 rögzítése,	 rendszerezése,	
tárolása,		 megváltoztatása,	 felhasználása,	 továbbítása,	 nyilvánosságra	 hozatala,	
összehangolása	 vagy	 összekapcsolása,	 zárolása,	 törlése	 és	 megsemmisítése,	 valamint	 az	
adatok	 további	 felhasználásának	 megakadályozása.	 Adatkezelésnek	 számít	 a	 fénykép-,	
hang-	 vagy	 képfelvétel	 készítése,	 valamint	 a	 személy	 azonosítására	 alkalmas	 fizikai	
jellemzők	(pl.	ujj-	vagy	tenyérnyomat,	DNS-minta,	íriszkép)	rögzítése	is;	
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*	adattovábbítás: ha	az	adatot	meghatározott	harmadik	személy	számára	hozzáférhetővé	
teszik;	
*	nyilvánosságra	hozatal:	ha	az	adatot	bárki	számára	hozzáférhetővé	teszik;	
*	adattörlés:	az	adatok	felismerhetetlenné	tétele	oly	módon,	hogy	a	helyreállításuk	többé	
nem	lehetséges;	
*	 adatzárolás:	 az	 adatok	 továbbításának,	 megismerésének,	 nyilvánosságra	 hozatalának,	
átalakításának,	megváltoztatásának,	megsemmisítésének,	 törlésének,	 összekapcsolásának	
vagy	összehangolásának	és	felhasználásának	véglegesen	vagy	meghatározott	időre	történő	
lehetetlenné	tétele;	
*	 adatmegsemmisítés:	 az	 adatok	 vagy	 az	 azokat	 tartalmazó	 adathordozó	 teljes	 fizikai	
megsemmisítése;	
*	adatfeldolgozás:	az	adatkezelési	műveletekhez	kapcsolódó	technikai	feladatok	elvégzése,	
függetlenül	a	műveletek	végrehajtásához	alkalmazott	módszertől	és	eszköztől,	valamint	az	
alkalmazás	helyétől;	
*	 adatfeldolgozó:	 az	 a	 természetes	 vagy	 jogi	 személy,	 illetve	 jogi	 személyiséggel	 nem	
rendelkező	szervezet,	aki	vagy	amely	az	adatkezelő	megbízásából	–	beleértve	a	jogszabály	
rendelkezése	alapján	történő	megbízást	is	–	személyes	adatok	feldolgozását	végzi;	
*	személyesadat-nyilvántartó	rendszer	(nyilvántartó	rendszer):	személyes	adatok	bármely	
strukturált,	 funkcionálisan	 vagy	 földrajzilag	 centralizált,	 decentralizált	 vagy	 szétszórt	
állománya,	amely	meghatározott	ismérvek	alapján	hozzáférhető;	
*	adatállomány:	az	egy	nyilvántartó	rendszerben	kezelt	adatok	összessége;	
*	harmadik	személy:	olyan	természetes	vagy	jogi	személy,	illetve	jogi	személyiséggel	nem	
rendelkező	 szervezet,	 amely	vagy	aki	nem	azonos	 az	 érintettel,	 az	 adatkezelővel	 vagy	az	
adatfeldolgozóval;	
*	 EGT-állam:	 az	 Európai	 Unió	 tagállama	 és	 az	 Európai	 Gazdasági	 Térségről	 szóló	
megállapodásban	 részes	 más	 állam,	 továbbá	 az	 az	 állam,	 amelynek	 állampolgára	 az	
Európai	 Közösség	 és	 tagállamai,	 valamint	 az	 Európai	 Gazdasági	 Térségről	 szóló	
megállapodásban	 nem	 részes	 állam	 között	 létrejött	 nemzetközi	 szerződés	 alapján	 az	
Európai	Gazdasági	Térségről	szóló	megállapodásban	részes	állam	állampolgárával	azonos	
jogállást	élvez;	
*	harmadik	ország:	minden	olyan	állam,	amely	nem	EGT-állam.	
	
Felhatalmazás	adatkezelésre		
	
A	 hatályos	 szabályozás	 alapjában	 az	 adatkezelés	 két	 esetben	 történhet:	 vagy	 jogszabályi	
felhatalmazás	 alapján,	 vagy	 pedig	 önkéntes	 hozzájárulással.	 A	 jelen	 Szabályzat	
elfogadásával	 és	 az	 oldalon	 történő	 regisztrációval	 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.	
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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	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	közönségünket.	
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	 River	 Fitness	 látogatása	 során	 a	 River	 Fitness	 Kft.	 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	River	Fitness	utolsó	látogatását	követő	egy	év.	
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A	 River	 Fitness	 Kft.	 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	 jogosul	 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	 River	 Fitness	
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.		
	
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	 River	 Fitness	
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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:	River	Fitness	Kft.		
Székhely:	2251	Tápiószecső,	Rákóczi	út	29.	
Képviselő:	Lesti	Zoltán,	Nikolausz	Péter	
Cégjegyzékszám:	13-09-171678	
Adószám:	25015836-2-13	

	
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.	
	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,	ha	a	 tájékoztatást	
kérő	 a	 folyó	 évben	 azonos	 adatkörre	 vonatkozó	 tájékoztatási	 kérelmet	 az	 adatkezelőhöz	
még	nem	nyújtott	be.	Egyéb	esetekben	az	adatkezelő	költségtérítést	állapít	meg.	
Az	 adatkezelő	 a	 személyes	 adatot	 helyesbíti,	 ha	 az	 a	 valóságnak	 nem	 felel	 meg	 és	 a	
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valóságnak	megfelelő	személyes	adat	a	rendelkezésére	áll.	
Az	adatkezelő	zárolja	a	személyes	adatot,	ha	az	érintett	ezt	kéri,	vagy	ha	a	rendelkezésére	
álló	 információk	alapján	 feltételezhető,	hogy	a	 törlés	sértené	az	érintett	 jogos	érdekeit.	A	
zárolt	 személyes	 adat	 kizárólag	 addig	 kezelhető,	 ameddig	 fennáll	 az	 az	 adatkezelési	 cél,	
amely	a	személyes	adat	törlését	kizárta.	
Az	 adatkezelő	 megjelöli	 az	 általa	 kezelt	 személyes	 adatot,	 ha	 az	 érintett	 vitatja	 annak	
helyességét	 vagy	 pontosságát,	 de	 a	 vitatott	 személyes	 adat	 helytelensége	 vagy	
pontatlansága	nem	állapítható	meg	egyértelműen.	
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.	
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	
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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	
	

	
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.	


