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A BODYWAKES HUNGARY KFT.  

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA 

 

TANÁCSADÁST IGÉNYBE VEVŐ SZEMÉLYEK SZÁMÁRA 

 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: 

„GDPR”) 12. és 13. cikke alapján a jelen tájékoztató útján hozzuk az érintett tudomására, hogy jelen tájékoztatóban részletezett 
adatkezelések a GDPR 6. cikk (1) a) b) c) és f) pontján, valamint az egészségügyi adatok tekintetében a 9. cikk (2) a) pontján 

alapulnak, összhangban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvényben (Eüak. tv.) foglaltakkal. Ennek megfelelően egyes adatkezelések (kontakt- és számlázási adtok) részben jogi 

kötelezettségek teljesítéséhez, részben az érintettel kötött szerződés teljesítéséhez, részben pedig az adatkezelő vagy más harmadik 
felek jogszerű érdekének az érvényesítéséhez szükségesek, más adatkezelések (egészségügyi adatok) pedig az érintett hozzájárulásán 

alapulnak, ezért a BodyWakes Hungary Kft. közzéteszi az alábbi adatkezelési tájékoztatót.  

 
Kezelt adatok köre 

 

Adatkezelés célja Adatkezelés 

jogalapja 

   Kontakt- és számlázási adatok: 

 

név, lakcím, email-cím, telefonszám 

 

kapcsolattartás az érintettel, 
illetve a szerződés 

teljesítéséhez kapcsolódó 

kommunikáció elősegítése  

GDPR 6. cikk (1) f)  
adatkezelő jogos 

érdeke 

GDPR 6. cikk (1) b) 

érintettel kötött 
szerződés 

teljesítése 

számviteli törvények szerinti 

okiratok, pl. számla, 

bizonylatok kiállítása céljából 

GDPR 6. cikk (1) c) 

az adatkezelőre 

vonatkozó jogi 

kötelezettség 
teljesítéséhez 

szükséges 

Egészségügyi adatok: 

Fizikai, élettani jellemzők: életkor, nem, testsúly, 

testméretek.  

Anamnézis során, illetve kérdőívekre adott válaszok 
alapján felvett adatok: ismert betegségre, korábbi műtétre, 

aktuális panaszra, szülésre illetve vetélésre, sejtszintű 

vitalitásra, hasnyálmirigy-kapacitásra, táplálkozási 

típusra, hormontípusra, gyomorra, máj- és epehólyagra, 
vékonybélre, vastagbélre, immunrendszeri állapotra, 

parazita- vagy gombafertőzésre, alvásminőségre 

stresszérzékenységre vonatkozó adatok, arcdiagnosztika. 

Korábbi orvosi vizsgálatok keretében keletkeztetett 
egészségügyi adatok: laboreredmények, egyéb vizsgálati 

eredmények, orvosi diagnózisok. 

egészségügyi, táplálkozási és 

életmódváltási tanácsadás a 

felvett egészségügyi adatok 

elemzése alapján 

GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja; illetve 9. cikk 

(2) a) pontja – az 

érintett hozzájárulása 
 

Elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatok: 

 

név, email-cím 

elektronikus hírlevél küldése GDPR 6. cikk (1) a) 

pontja – az érintett 

hozzájárulása 

 
Az adatkezelő: a BodyWakes Hugary Kft. (1044 Budapest, Megyeri út 53., Cg. 01-09-275970, képviseli: Szántai Zsolt ügyvezető).  

 

Adatfeldolgozók: Tájékoztatjuk az érintettet, hogy az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az adatkezelőnek könyvelési és 
bérszámfejtési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás: az Everest Accounting Kft. (székhely: 1051 Budapest, Arany János utca 9. 2. em. 

1., Cg. 01 09 274656, képviseli: Túry Máté Zoltán ügyvezető). A személyes adatokat tároló ügyfélkapcsolat-kezelő rendszerhez 

tárhelyszolgáltatást nyújt: a MiniCRM Zrt. (Cg: 01 10 047449, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14., képviseli: Leskó 
Norbert Péter vezérigazgató), és személyazonosító adatai valamint egészségügyi adatai részben az előbbi rendszerben kerülnek 

feldolgozásra, részben pedig a genetikai táplálkozást mérő / elemző szoftver által, amelynek adatait tárolja: Ivánné Petrecz Gabriella 

e.v. (9400 Sopron, Elő sor 7.). Adatfeldolgozóként jár el továbbá az Ön tanácsadója / értékesítője, aki Öntől a személyes adatokat az 

adatkezelő megbízásából felveszi. 
 

Az egészségügyi adatok kezelésének jogalapja: az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét, kifejezett és határozott 

hozzájárulása az adatok kezeléséhez a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 9. cikk (2) bekezdés a) pontja alapján. 
 
Az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésének célja: (Eüak tv. 4. § (1) bekezdésben felsorolt célok közül): 

-  az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása, 

- az érintett egészségi állapotának nyomon követése. 

 
A fent meghatározott céloktól eltérő célra is lehet az érintett, illetve törvényes vagy meghatalmazott képviselője (a továbbiakban 

együtt: törvényes képviselő) – megfelelő tájékoztatáson alapuló – írásbeli hozzájárulásával egészségügyi és személyazonosító adatot 
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kezelni. A fent meghatározott adatkezelési célokra csak annyi és olyan egészségügyi, illetve személyazonosító adat kezelhető, amely 

az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

 

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő valamennyi személyes adatot az Ügyféllel kötött szerződés megszűnésétől számított 10 
évig őriz. Mivel azonban az egészségügyi adatok kezelése hozzájáruláson alapul, ezért ezen adatok kezeléséhez adott hozzájárulását 

az érintett bármikor visszavonhatja. Az elektronikus hírlevél küldéséhez szükséges adatokat ezen célból az Adatkezelő addig kezeli, 

amíg az érintett a hírlevélről le nem iratkozik. 

 
Adatok továbbítása: a személyi edzőnek, ha igénybe vesz személyi edzést (egészségügyi adatok is), valamint a GymCity 

edzőteremnek (csak kontaktadatok a belépőkártya előállításához). 

 

Adatbiztonság: Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok 
legmagasabb szintű biztonsága, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatásának, megsemmisítésének, 

felhasználásának, nyilvánosságra hozatalának és törlésének védelmében, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés 

megakadályozása ellen, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférés érdekében. 

 
Adattovábbítás: Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik 

személyeknek csak az érintett előzetes írásbeli hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján 

kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében 

megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.  
 

Az érintett jogai: Az érintett a GDPR 13. cikke alapján tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, a 15. cikk alapján joga van 

ahhoz, hogy a személyes adatokhoz és azokkal kapcsolatos, a hivatkozott cikkben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon, a 16. 

cikk alapján kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a 17. cikk alapján törlését, vagy a 18. cikk szerint az adatok kezelésének 
a korlátozását, továbbá a 21. cikkben foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, valamint a 20. cikkben 

megjelölt esetekben megilleti az adathordozhatósághoz való jog. Ezek a jogok nem abszolút jellegűek, így a kérése teljesítésére 

kizárólag a felsorolt jogszabályhelyekben meghatározott feltételek esetén van mód. Az érintettnek a jogai gyakorlására irányuló 

igényét e-mailben az ugyfelszolgalat@bodywakes.hu címre kell eljuttatnia, amire 1 hónapon belül választ kap az adatkezelőtől. 
 

Jogorvoslat: Az Infotv. 22. §-a szerint az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, valamint az 

52. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet 

arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye 
fennáll. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

 

Egyéb tudnivalók: 
 

Az anyagcsere-típus szerinti táplálkozási rendszerben egy újszerű eljárásról van szó, amely komplementer orvosi alapokon nyugszik. 

A táplálkozási rendszer tulajdonságainak és hatásának minden adata olyan ismeretekre vezethető vissza, melyek magának a 

módszernek a fejlesztése során, illetve az annak használatából eredő tapasztalatok alapján keletkeztek, és nem felelnek meg feltétlenül 
a meghatározó tudomány álláspontjának. Ez ugyanígy érvényes az EVA 3000 orvostechnikai eszközre. 

 

Kijelentem, hogy a mérésnek önkéntesen vetem alá magam, a mérési eljárásról az adatkezelő teljeskörűen felvilágosított, a mérés 

által elérhető eredménnyel, illetve azzal, hogy a mérés által nyújtott eredmény csak az instrukciók, illetve a kapott étrend betartása 
mellett érhető el, tisztában vagyok. 

 

A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy az adatkezelő a mérés következtében birtokába jutott - a méréssel 

kapcsolatos - információt, adatot anonimizáltan tudományos kutatás, tanulmánykészítés céljára felhasználja 
 

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelések tekintetében kérjük alább aláhúzással jelölje, hogy hozzájárulását megadja-e. 

 

 

Egészségügyi adataim fentiek szerinti kezeléséhez ezúton hozzájárulok:          IGEN                                                     NEM 

 

Elektronikus hírlevél küldéséhez hozzájárulok:                                                   IGEN                                                     NEM 

 

 

 
Budapest, .…………………………………  

 

 

Név:                 …...………………………………….…                                                 
 

 

Aláírás:           …………………………………………. 

mailto:ugyfelszolgalat@bodywakes.hu

