
Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató    
A Krisztíz Partner Kft mint a www.karrierfitnesz.hu néven elérhető weboldal (a továbbiakban: 
„Weboldal”) üzemeltetője ezúton teszi közzé a Weboldal és a Weboldalhoz kapcsolódó 
szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi, 
adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. 
ADATKEZELŐADATKEZELŐADATKEZELŐADATKEZELŐ:  
Az adatok kezelője a Weboldalt üzemeltető Krisztíz Partner Kft (a továbbiakban: 
„Adatkezelő”) 

Székhelye: 2091 Etyek, Deák Ferenc u 48. 
Cégjegyzékszáma: 07-09-019895 
Képviseli: Szikra Krisztina ügyvezető 
E-mail címe: ugyfelszolgalat@karrierfitnesz.hu 

Az Adatkezelő fejlesztési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes 
adatait, kizárólag a megbízások teljesítése céljából szükséges mértékben és ideig kezeli. Az 
Adatkezelő minden elvárható módon védi a jelentkezők személyes adatait. 
Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása. 
Hozzájárulás az adatkezeléshez: a felhasználó a Weboldal olvasásakor hozzájárulását adja 
az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez. 
ÉRINTETTEK:ÉRINTETTEK:ÉRINTETTEK:ÉRINTETTEK:   
a tanácsadásra vagy coachingra jelentkezők. 
KEZELT ADATOK KÖRE:KEZELT ADATOK KÖRE:KEZELT ADATOK KÖRE:KEZELT ADATOK KÖRE:  
az Érintettek által a regisztráció során megadott adatok: teljes név, telefonszám, email-cím, 
valamint az Érintettek a Weboldal használatával összefüggésben az Adatkezelő részére, a 
Weboldalra látogatással, annak használatával kapcsolatban rendelkezésre bocsátott 
információk. 
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Adatkezelő 
a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok 
megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Felhasználó, szerződő felel. Bármely 
Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott 
e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy 
megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt 
a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. 
Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó 
kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése. 



A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 
Tájékoztató jelen II. részében írt adatok, információk rögzítéséhez szükséges külső 
szolgáltatók által kezelt cookie-kat használjon a Weboldallal összefüggésben. 
Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal 
használata során generálódnak és, amelyeket a Weboldalon használt cookie-k a technikai 
folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő 
adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a 
Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 
Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz 
a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag a 
cookie-kat kezelő külső szolgáltatók és az Adatkezelő fér hozzá. 
ADATGYŰJTÉS CÉLJA:ADATGYŰJTÉS CÉLJA:ADATGYŰJTÉS CÉLJA:ADATGYŰJTÉS CÉLJA:  
a megrendelések teljesítése és a Weboldal látogatottságának, felhasználói élményének 
javítása. 
A személyes adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Krisztíz 
Partner Kft. munkatársai.  
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-jait 
használja. A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a Weboldal küld a Felhasználó 
számítógépének merevlemezére, és a Felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. 
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer 
szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb 
webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie-k által gyűjtött információk a Google által 
üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az 
információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a 
Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen. 
A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, 
amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat 
az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett harmadik személyek részére is továbbítani. 
Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást 
adni (http://www.google.com/analytics). 
Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) internetes webhelyeken 
jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google, Facebook) cookie-k segítségével tárolják, 
hogy a Felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – 
személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket a Felhasználónak (azaz remarketing 
tevékenységet folytatnak). 



A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb 
információ: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/) segítségével. A Felhasználók a 
Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán 
a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják. 
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott 
adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő 
semmilyen felelősséget nem vállal. 
A személyes adatok tárolásának időtartama az ügyfél/üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve 
az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 év.  (Pmt. 56.§(2).) 
ÉRINTETTEK JOGAI:ÉRINTETTEK JOGAI:ÉRINTETTEK JOGAI:ÉRINTETTEK JOGAI: 
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél: 

• tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 
• személyes adatainak helyesbítését,  
• személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa 
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, 
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens 
körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett 
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. 
Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az 
érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes 
adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens 
időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az 
adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 
azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban 
megadni a tájékoztatást. 
A 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 állapíthat meg. 
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha 

• kezelése jogellenes; 
• az érintett kéri; 
• az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy 

a törlést a törvény nem zárja ki; 



• az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben 
meghatározott határideje lejárt; 

• azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte. 
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat 
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés 
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 
BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT: 
Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok 
védelméhez fűződő jogát, akkor első lépésként arra kérjük, hogy vegye fel az Adatkezelővel a 
kapcsolatot, hogy az Adatkezelő az esetleges jogsértés ügyében azonnal intézkedhessen. 
Az érintett – jogai megsértése esetén – az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság 
az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az 
Adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 
Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az 
Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság 
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az 
Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való 
felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy 
az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok 
idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben 
a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett 
szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 
HATÓSÁG ELJÁRÁSA:HATÓSÁG ELJÁRÁSA:HATÓSÁG ELJÁRÁSA:HATÓSÁG ELJÁRÁSA: 
Az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint 
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése jogellenes vagy jogsérelem érte, vagy annak 
közvetlen veszélye fennáll. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 
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