ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Preambulum
A TAR-KARMA KFT. által képviselt prémium kategóriás termékeivel és hozzá szorosan köthető
oktatási szolgáltatásaival arra törekszik, hogy maradéktalanul eleget tegyen Ügyfeleinek. Legfőbb
célkitűzése a sportos, fitt aktív életmód előmozdítása, illetve mozgásszegény életmódból eredő
rehabilitációs folyamatok elősegítése preventív céllal. A tömegsporton túl elkötelezett híve az
élsportnak/versenysportnak/utánpótlás nevelésnek. Értékesítési és oktatási tevékenységei során
kiemelten fontosnak tartja vásárlói/hallgatói/résztvevői által megadott személyes adatait kellő
odafigyeléssel, törvényi előírásokat betartva biztonságosan kezelje, úgy, hogy ezen adatokat az
érintettek által engedélyezett, hozzájárult körben kezelje és biztosítsa, továbbá más, illetéktelen
személy vagy szerv hozzá ne férjen hozzá, illetve jogosulatlanul ne használja fel.
1. A TAR-KARMA KFT weboldalain, webshopján a jogszabályoknak megfelelően jár el.
2. Az Ügyfél regisztrációját követően adatait direkt marketingre, piackutatásra felhasználhatja.
3. A TAR-KARMA KFT. rögzíti mindazon elfogadott és alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési
elveket és szabályokat, amelyeket tevékenysége során alkalmaz. Továbbá rögzíti az általa
alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát.
4. A TAR-KARMA KFT. tájékoztatja a honlapra/webshopra látogató Ügyfeleit, hogy kifejezett írásos
hozzájárulásokat követően honlapra/webshopra látogatók, regisztrálók és a vásárlók személyes
adatait kezeli.
5. A TAR-KARMA KFT. kötelezettséget vállal arra, hogy a vonatkozó törvényi előírásokkal
harmonizálva, az általa nyújtott termékek és szolgáltatások teljes spektrumában
megkülönböztetés nélkül egységesen biztosítja mindenki számára, biztosítva ezáltal az adott
személy személyiségi jogait, személyes adatainak védelmét, magánéletének érintetlenségéhez és
sérthetetlenségéhez fűződő jogát. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az információs önrendelkezési
jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek vonatkozó
adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.
Az Ügyfél jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul az Adatkezelőnek
(TAR-KARMA KFT. továbbiakban mint: Adatkezelő) a jelen Adatkezelési Nyilatkozat tételes
szabályai szerinti adatkezeléséhez.
A TAR-KARMA KFT., mint Adatkezelő gazdasági adatai:
Cégnév: TAR-KARMA KFT.
Székhely 1039 Budapest, Zsirai Miklós u.10.
Levelezési cím: 1039 Budapest, Zemplén Győző u.1.
Márkabolt, ügyfélszolgálat, iroda: 1039 Budapest, Szentendrei út.250.
Cégjegyzékszám: 01-09-974501
Telefon: 06 20 473 9063, illetve 06 70 594 0474
Email: store@fitcollege.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122188/2017.
Regisztráció menete

1. Az Ügyfél (vásárló, résztvevő, érdeklődő) a regisztrációs folyamatban önkéntesen az alábbi
személyes adatokat és kapcsolódó nyilatkozatokat bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére,
egyben a regisztrációval előzetesen hozzájárul adatainak az Adatkezelő által történő
kezeléséhez.
2. A webshopon/honlapon történő böngészéshez, adatok, információk megtekintéséhez, árak
láthatóságához nem szükséges regisztrálni, ezeket bárki adatai megadása nélkül teljesen
anonim módon szabadon megteheti. Azonban a tényleges vásárláshoz, szolgáltatás, oktatás
igénybe vételéhez már szükség van regisztrációra.
3. A vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell tölteni a regisztrációs űrlapot. A
hibásan kitöltött adatlapokat érvénytelennek tekintjük és az Adatkezelő semmilyen
formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésekért.
4. A felhasználó hanyagsága által okozott visszaélésekre (pl.: jelszó harmadik személynek
történő kiadása), azokért anyagi illetve erkölcsi felelősséget nem vállal. A rendszer által
digitálisan rögzített és archivált adatok alapján ítéli meg a vitás helyzeteket, ezek vonatkozó
részeit a vásárló kérésére rendelkezésére bocsájtja.
5. Az Ügyfél, Felhasználó, Résztvevő, Hallgató az Adatkezelő honlapján egy alkalommal és
egyféle módon regisztrálhat. A regisztráció során a Felhasználó által önkéntesen megadott
adatai alapján az Adatkezelő által regisztrált Felhasználó ingyenesen igénybe veheti a
honlapon nyújtott és a honlap használatát szabályozó felhasználási feltételek szerinti
szolgáltatásokat.
6. A Felhasználó regisztrációjával a jelen Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek fogadja el azzal, hogy a Felhasználó a honlapot információszerzés céljából keresi
fel, belép a honlapra és tevékenységével a honlapot használja. Ebben az esetben Felhasználó
alatt a honlapra érdeklődési vagy bármely egyéb céllal látogató érdeklődőt is érteni kell.
7. A 16. életévét be nem töltő Felhasználó, illetve egyéb okból korlátozottan cselekvőképes
személy sikeres regisztrációjához a Felhasználó személyes hozzájárulását tartalmazó
nyilatkozatán felül érvényességi kellék a szülő vagy a törvényes képviselő beleegyezése vagy
jóváhagyása. Erre figyelemmel az ilyen Felhasználó sikeres regisztrációjának érvényességi
feltétele a törvényes képviselő belegyezésének vagy jóváhagyásának megszerzése a honlap
használatához. A fentiekre tekintettel a 16. életévét be nem töltött személy vagy az egyéb
okból korlátozottan cselekvőképes személy regisztrációját az Adatkezelő úgy értelmezi, hogy
a szolgáltatások igénybevételéhez, illetve a honlap használatához előzetesen szere zte be a
törvényes képviselő beleegyezését, illetve hozzájárulását, amely teljes felelősségvállalást
jelent a Felhasználó vonatkozó tevékenységéért.
8. Cselekvőképtelen személy a honlapon érvényesen nem regisztrálhat, semminemű
nyilatkozatot nem tehet, helyette és nevében törvényes képviselője járhat el: regisztrálhat,
jognyilatkozatot tehet és vállalja a teljes felelősséget az Adatkezelő
webshopjának/honlapjának Felhasználó általi használatáért.
9. A rendelések akkor jönnek létre, amikor a vásárló a rendelést vé gső formájában jóváhagyja. A
FITCOLLEGE STORE webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a rendelések beérkezésekor,
amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat
törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott rendeléseket érvénytelennek minősítse.
10. A vásárló bármikor kérheti a szerződés megszüntetését, ezt személyazonosságának igazolása
után tudomásul vesszük, és a felhasználó bolthasználati lehetőségét megszüntetjük.

11. A FITCOLLEGE STORE internetes webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a vásárló nem
megfelelő viselkedése esetén indokolt esetben a szerződést egyoldalúan felmondja.
Személyes adatok köre
1. TAR-KARMA KFT. az Ügyfél azonosításához szükséges és elégséges azonosító adatait a
szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezeli. Továbbá tájékoztatja a Vásárlókat, hogy adatait a szerződés
teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében biztonságosan tárolja.
Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a
TAR-KARMA KFT. alvállalkozójaként működik együtt. Ekkor azonban, az alvállalkozók a
cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni,
felhasználni, illetve további személyeknek átadni.
2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok megadása során a FITCOLLEGE STORE
internetes webáruház a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:
A Vásárló azonosításához szükséges adatokat:
a vásárló felhasználói neve (vezetéknév, utónév)
jelszava (egyirányúan elkódolva)
elektronikus levelezési címe
neve
telefonszáma
számlázási cím (számlázási név, település neve, utcanév, házszám, irányítószám)
szállítási cím: (szállítási név, település neve, utcanév, házszám, irányítószám)
felhasználó lakcíme, postacíme:
felhasználó által önkéntesen megadott egyéb személyes információk:
A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a FITCOLLEGE STORE internetes webáruház a következő
adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére:
megrendelés ideje
átvevő neve (szállítási címből)
cég neve (szállítási címből)
a teljes szállítási cím
a megrendelés összege
rendelés száma

megrendelő telefonszáma
3. Adatkezelő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a weboldalon/webshopon tett esetleges
elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállal.
4. A webshopon/honlapon az Adatkezelő bizonyos aktivitásokhoz az Ügyfelek, Felhasználók,
Résztvevők, Hallgatók egyéb személyes adatait is kérheti (pl. nyereményjátékhoz,
promócióhoz stb) A az Ügyfelek, Felhasználók, Résztvevők, Hallgatók egyéb adatainak
megadása – pl. meghatározott korosztály felé kommunikált ajánlatnál a Ügyfelek,
Felhasználók, Résztvevők, Hallgatók részéről kifejezetten önkéntesen és előzetesen
történhet. A TAR-KARMA KFT., mint Adatkezelő a vonatkozó adatokat csak a megjelölt célra,
továbbá szükséges ideig használja fel. Az így megszerzett adatokra is a jelen Nyilatkozat
rendelkezései irányadóak.
Technikai adatok, Cookie
1. Az Adatkezelő vonatkozó rendszerének működési folyamatában technikailag automatikusan
rögzítésre kerülnek meghatározott adatok, nevezetesen a bejelentkező számítógépének
mindazon adatai, amely a honlap használata során generálódik és a szolgáltató rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzíti.
2. Ezen adatok a honlap használata során a Felhasználó minden külön jognyilatkozata vagy
cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózásra kerülnek.
3. Az így keletkezett adatok a Felhasználó egyéb adataival össze nem kapcsolhatóak, a
jogszabályokban rögzített kötelező esetek kivételével. Az ilyen jellegű technikai adatokhoz
kizárólag az Adatkezelő szolgáltatója férhet hozzá.
4. Az Adatkezelő webshopján/honlapján történt látogatásai során az Adatkezelő egy vagy több
cookiet – azaz egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – küld a Felhasználó számítógépére,
amely révén annak böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik.
5. Ezen cookiek/sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwards rendszerén
keresztül történik. Ezen cookiek csak az Adatkezelő egyes aloldalainak látogatása esetén
kerülnek elküldésre a Felhasználó számítógépére, az ilyen esetekben csak az adott aloldalak
látogatásának ténye és ideje kerül tárolásra, semmilyen más információ nem kerül rögzítésre,
tárolásra.
Adatkezelés online vásárlás/szolgáltatás igénybevételére
1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az érintett Felhasználó beleegyezését
követően a hatályos törvényeknek megfelelően rögzítse.
2. Az ide vonatkozó hatályos jogszabályok alapján az Ügyfél hozzájárulása írásban, szóban vagy
ráutaló magatartással a vonatkozó személyi okmány bemutatásával is megadható.
3. Ezen adatkezelés kizárólagos célja az érintett vásárló tulajdonjogának biztosítása és az ahhoz
fűződő érdek megóvása.
4. Ebben az esetben történő adatkezelés során a vásárló bármikor indokolás nélkül kérheti az
Adatkezelőtől a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.
Adatkezelés

1. A Felhasználónak joga van, hogy hírlevél címlistára feliratkozzon a store.fitcollege.hu
weboldalon.
2. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó Felhasználó önkéntes
hozzájárulásán alapuló adatszolgáltatás keretében az alábbiakban tételesen meghatározott
személyes adatait adja át kezelésre az Adatkezelő részére:
•

Vezetéknév:

•

Keresztnév:

•

Email cím:

3. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról
szóló Info tv. (2011. évi CXII. tv.) 5. § (1) bek. a. pontja szerinti az érintett önkéntes
hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
tv vonatkozó szabályai alapján kerül sor.
4. Az Adatkezelő kellő figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának
jogszerűségére, így azokat csak és kizárólag az alábbiakban tételesen meghatározott módon
használja fel email küldésére.
5. Az e-mailcímek kezelése elsősorban az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése,
oktatási szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja, ezen okból kerülnek
az e-mailek kiküldésére.
6. A Felhasználó hozzájárulását az egyes adatkezelések tekintetében a honlap használatával, a
kifejezett regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával biztosítja.
7. Az adatkezelés célja a honlapon nyújtott, elérhető szolgáltatások, információk biztosítása.
8. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kizárólagos célja a statisztikakészítés, az
információs rendszer technikai fejlesztése és az érintett Felhasználó jogainak védelme.
9. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat csak és kizárólag a jelen pontokban rögzített
célokra használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy részére
történő kiszolgáltatására – kivéve, ha a kiadásról, hozzáférésről jogszabály másként nem
rendelkezik - csak és kizárólag az érintett Felhasználó előzetes írásba foglalt beleegyezését,
hozzájárulását követően kerülhet sor.
10. Az Adatkezelő a Felhasználó részéről megadott adatok valóságtartalmát semmilyen módon
nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért, helyességéért kizárólag az azokat megadó
személy felelős. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásával, egyben teljes körű
felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe
szolgáltatásokat. Ezen felelősségvállalásra tekintettel a megadott e-mail címen történt
belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség csak és kizárólag azt a Felhasználót terheli teljes mértékben –, aki az adott e-mail címet regisztrálta.
11. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások, vagy az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint az Adatkezelő hasonló szolgáltatásaira
vonatkozó tájékoztatást az Adatkezelő bizonyos esetekben elektronikus úton e -mailben
juttatja el az érintettek részére. Az ilyen értesítéseket az Adatkezelő nem használja
reklámozási célokra.

12. Az Adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, amely nem
kapcsolható össze az érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más
honlapok, vagy szolgáltatások során igénybevételekor keletkező adatokkal.
13. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel
céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintetett tájékoztatni köteles és ehhez az
érintett előzetes kifejezett hozzájárulását köteles beszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani
számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
14. Az Adatkezelő a tőle legjobban elvárható módon gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi mindazokat a szükséges technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a
felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok kellően védettek legyenek illetőleg mindent
megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy
minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat jogszerűen továbbítja, átadja, ugyancsak
felhívja ezen kötelezettségeinek teljesítésére.
15. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot
bármikor egyoldalúan módosítsa. Előzetesen értesíti a felhasználókat, akiknek a módosítást
kifejezetten el kell fogadnia írásban, ennek hiányában nem marad Felhasználó.
16. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogát, hogy a jelen adatkezelési szabályzat bármely
rendelkezését a Felhasználó érintettek előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan, indokolás
nélkül bármikor módosítsa.
17. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot
honlapján legkésőbb a módosított Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépése előtt 8 (azaz
nyolc) nappal közzéteszi.
18. Az Adatkezelő választása szerint a módosított Adatkezelési Nyilatkozatot honlapján
regisztrált Felhasználói részére, a honlapon elérhető Felhasználói fiókon, vagy mind
regisztrált, illetve nem regisztrált Felhasználók részére a regisztrációnál megismert eljárási
rend vagy a honlap használata során biztosított lehetőségek útján is küldhet közvetlenül
értesítést legkésőbb a módosított Adatkezelési Nyilatkozat hatálybalépése előtti 8 (azaz
nyolc) napon belül.
19. A Felhasználó kijelenti és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy rendelkezik a honlap
használatához szükséges internet-hozzáféréssel és a honlapot és/vagy a felhasználói fiókját
rendszeresen ellenőrzi.
20. A Felhasználó kijelenti, hogy a felhasználói fiókon vagy az általa a regisztrációs eljárás
folyamatában vagy a honlap használatánál megadott elérhetőségeken keresztüli
kapcsolattartáshoz a jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárul.
Hírlevél
1. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél)
tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak és kizárólag az érintett kifejezett előzetes
hozzájárulásával a jogszabályban meghatározott módon és feltételek mellett esetekben küld.
2. A hírlevél direkt marketing elemeket tartalmaz és reklámokat közöl. Az Adatkezelő a hírlevél
alkalmazása során az érintett címzett által előzetesen megadott adatokat kezeli.
3. Hírlevél esetében az Adatkezelő a hírleveleket mindaddig megküldi, mindaddig kezeli az
érintettel a hírlevél feliratkozás során megadott adatait, ameddig az érintett a hírlevélről le
nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri törlését

a hírlevélre feliratkozottak listájából e-mailben vagy postai úton. A leiratkozás esetén az
Adatkezelő további hírleveivel, ajánlataival nem keresi meg tovább az érintett.
4. Az érintett bármikor, azonnali hatállyal, indokolás nélkül ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről
és vonatkozó hozzájárulását visszavonhatja. Az Adatkezelő regisztrált Felhasználói személyes
oldalukra belépve bármikor, ingyenesen, azonnal, indokolás nélkül leiratkozhatnak a
hírlevélről.
Adatkezelés időtartama, adattovábbítás, feldolgozás
1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak
a Felhasználó kifejezett ezirányú kérésére történő törléséig tart.
2. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a megadott
adat Felhasználó általi kérelmének megfelelően történő törléséig, de maximum 5 (azaz öt)
évig tart.
3. A regisztrációval érintett Felhasználó egyirányú kifejezett kérésére, illetve az Adatkezelő
általi törlésére bármikor az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételeiben rögzített esetekben
és módon kerülhet sor.
4. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás időpontjának kivételével, melyet a
rendszer automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 (azaz hat) hónapig
tárolja.
5. A jelen szabályozás nem érinti a különböző jogszabályokban kötelező erővel meghatározott
megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy
egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.
6. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről a jelen szabályzatban foglalt módon
teljesített leiratkozás időpontjáig tart.
7. A vonatkozó személyes adatokat az Adatkezelő, illetve a vonatkozó írásba foglalt titoktartási
nyilatkozat alapján az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban ők
kívülálló harmadik személyek részére semmiféle információt, személyes adatot nem
szolgáltathatnak ki.
8. Az Adatkezelő működését biztosító Információs rendszer, a működés, a megrendelések
teljesítése, a szállítás, a garanciális kérdések, az elszámolás, a számlázás területén az ilyen
célokra szakosodott szolgáltatót vehet igénybe.
TAR-KARMA KFT. által igénybevett adatfeldolgozó: MEDIACENTER KFT.
9. Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely szolgáltatás
10. Az adatfeldolgozó elérhetősége: mediacenter@mediacenter.hu , illetve
www.mediacenter.hu
Az adatfeldolgozó az alábbi adatokat kapja meg
a. A TAR-KARMA KFT webshopja/honlapja látogatottsági adatok Google Analytics
alapján
b. Feliratkozó neve és email címe
Az adatfeldolgozó szolgáltatásait határozatlan időre veszi igénybe.
11. Az Adatkezelő az elektronikus számla kibocsátásának érdekében a Felhasználó által
továbbított adatokat megküldi az előbbiekben megnevezett adatszolgáltató részére.

12. Az Ügyfél részére az Adatkezelő elektronikus díjbekérő számlát bocsát ki, melyet az
Adatkezelő erre jogosult munkatársa elektronikus úton az érintett Felhasználó által megadott
email címre küld.
13. Az Adatkezelő az érintett Felhasználók, Ügyfelek stb által jogszerűen megszerzett adatokat a
vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával transzparens módon nyomon
követhetően kezeli.
14. Kívülálló harmadik személyek részére személyes adatokat csak és kizárólag az érintettek
vonatkozó előzetes hozzájárulását követően, vagy ha erre jogszabály kötelezi, hatósági
megkeresésre ad ki.
Jogérvényesítés, jogorvoslat
1. Az érintett Felhasználó bármikor jogosult az Adatkezelőtől tájékoztatást kérni a rá vonatkozó
személyes adatokról és azokat bármikor módosíthatja az ÁSZF-ben meghatározott keretek
között.
2. Az Adatkezelő az érintett személy kifejezett ezirányú kérésére tájékoztatatást ad a rá
vonatkozó és általa kezelt adatokról az általa vagy rendelkezése során megbízott
adatszolgáltató által feldolgozott adatokról, azok forrásairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatszolgáltató nevéről, elérhetőségéről (címéről) az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről az esetleges adatvédelmi incidens
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjeiről. Az
Adatkezelő a Felhasználó vonatkozó kérelmének benyújtását követően legkésőbb 25 (azaz
huszonöt) napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
3. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az
érintett Felhasználók tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely teljes körűen
tartalmazza az érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit,
hatásait, az elhárításra tett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban
meghatározott egyéb adatokat.
4. Az érintett Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:
Cégnév: TAR-KARMA KFT.
Székhely: 1039 Budapest, Zsirai Miklós u.10.
Levelezési cím: 1039 Budapest, Zemplén Győző u.1.
Márkabolt, ügyfélszolgálat, iroda: 1039 Budapest, Szentendrei út.250.
Cégjegyzékszám: 01-09-974501
Telefon: 06 20 473 9063, illetve 06 70 594 0474
Email: store@fitcollege.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-122188/2017.
5. Az érintett Felhasználó bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy
azok törlését. Egyes adatait az érintett a honlapon személyesen maga is jogosult helyesbíteni,
egyéb esetekben az Adatkezelő, a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 3 (azaz három)
napon belül törli az adatokat és így ebben az esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.
A törlés nem vonatkozik a jogszabályi rendelkezések alapján kötelezően elrendelt
adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

6. Az érintett kifejezett ezirányú kérelmével kérheti személyes adatainak zárolását. Az
Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kifejezetten kéri, vagy ha a
rendelkezésre álló adatok alapján kellő okkal feltehető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, amíg az adatkezelési cél
fennáll, amely a személyes adat törlését kizárta.
7. A helyesbítésről, a zárolásról, a törlésről az érintettet, továbbá mindazon személyeket,
szerveket értesíteni kell, akiknek korábban az adat adatkezelés céljára továbbításra került. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét
nem sérti.
8. Ha az Adatkezelő az érintett személy helyesbítésre, zárolásra, törlésre vonatkozó kérelmét
nem teljesíti, a vonatkozó kérelem kézhezvételétől számított 25 (azaz huszonöt) napon belül
írásban közli az érintettel a helyesbítés, zárolás, törlésre irányuló kérelmének elutasítását
alátámasztó indokait, ténybeli és jogi alapjait, indokait.
9. Az érintett írásban tiltakozást tehet személyes adatainak kezelésével összefüggő bárme ly
kérdésben. Ebben az esetben az Adatkezelő a tiltakozást a benyújtástól, kézhezvételtől
számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 15 (azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, és
a benyújtott tiltakozásról érdemben dönt, mely döntéséről az érintett írásban tájékoztatja.
10. Az érintett az alábbi szervekhez fordulhat
-Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához www.naih.hu, illetve
-Bírósághoz
11. Amennyiben az érintett személy a szolgáltatás igénybevételéhez szüksége regisztráció során
harmadik fél adatait adta meg, vagy a honlap használat során bárminemű kárt okozott, az
Adatkezelő egyoldalúan jogosult az érintettel szemben kártérítés érvényesítésére. Az
Adatkezelő ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a
jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
Budapest, 2018.04.25.

