
Adatkezelési tájékoztató 

 

A "Fittest Gymbuddies" programban való részvétellel együtt járó adatkezelésekről 

 

 

 

1. Preambulum 

 

A SCITEC Ipari és Kereskedelmi Kft. („Scitec Kft.”) számára a "Fittest Gymbuddies" 

programban való részvétellel együtt járó adatkezelés során kiemelt jelentőséggel bír a 

személyes adatok védelme. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy a Scitec Kft. 

tájékoztatást nyújtson ezen adatkezelésről az általános adatvédelmi rendelettel [(EU) 

2016/679 rendelet, „GDPR”] és a 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseivel 

összhangban. 

 

 

2. Adatkezelő és adatfeldolgozók 

 

2.1. Jelen tájékoztatóan részletezett adatkezelések esetében adatkezelő a Scitec Ipari és 

Kereskedelmi Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi Csörsz árok köz 2., Postacím: 1138 Budapest, 

XIII. ker. Váci út 178., adatvédelmi tisztviselő: dpo@scitecnutrition.com, "Scitec Kft."). 

 

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel az adatkezeléssel összefüggésben, kérjük, forduljon 

bizalommal az adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken keresztül.  

 

2.2. A programban kiválasztott személyekről a Scitec Sport- és Táplálkozástudományi Intézet 

Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 178.; adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

dpo@scitec-institute.com; „Scitec Intézet") felmérést készít a Scitec Kft. részére.  

 

2.3. A Scitec Kft. által kezelt adatok tekintetében az eSpirit Kft. (székhely: 1138 Budapest, 

Turóc utca 11. 3. em. 2.) adatfeldolgozónak minősül. Az eSpirit Kft. támogatja a Scitec Kft. 

honlapját valamint informatikai nyilvántartó rendszerét, így az együttműködés keretében a 

honlapon, valamint a nyilvántartó rendszerben kezelt személyes adatokhoz (ideértve az 

érintettre vonatkozó egészségügyi adatokat is) hozzáférhet, azokon a Scitec Kft. megbízásából 

és utasításai szerint technikai műveleteket végezhet. 

 

2.4. A Scitec Kft. által kezelt adatok tekintetében adatfeldolgozónak minősül továbbá a 

Microsoft Magyarország Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 1031 Budapest, Graphisoft Park 3.), mely a személyes 

adatok tekintetében tárhely-szolgáltatást nyújt. 

 

 

3. A "Fittest Gymbuddies" program egyes adatkezelések 

 

3.1. Jelentkezés a "Fittest Gymbuddies" programra  

 

A "Fittest Gymbuddies" programra a scitecgym@scitecnutrition.com címre küldött e-mailben 

lehet jelentkezni. A jelentkezés során a Scitec Kft. az alábbi személyes adatokat kezeli:  

- a jelentkezők vezeték- és keresztneve,  

- a jelentkezők bemutatkozó szövegében megadott személyes adatok, 



- a jelentkezők fényképe 

- a jelentkező életkora.  

 

Az adatkezelés jogalapja a jelentkezők előzetes és önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés 

célja, hogy a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrije kiválassza azt a 10 nyertest, akik 

részt vehetnek a "Fittest Gymbuddies" programban.  

 

A Scitec Kft. a jelentkezési határidőt leteltét követő egy héten belül törli azoknak a személyes 

adatát, akiket nem választ ki a "Fittest Gymbuddies" programba. A jelentkezési határidőnek a 

végső időpontja megtalálható a Játékszabályzatban: [link].  

 

A jelentkezés során megadott személyes adatokhoz kizárólag a Scitec Kft. illetékes kollégái 

jogosultak hozzáférni, így különösen a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrije és az 

adminisztratív feladatokat ellátó kollégák.  

 

 

3.2. A kiválasztott versenyzőkre vonatkozó adatkezelés 

 

A "Fitness Gymbuddies" programban kiválasztott 10 pár három hónapig tartó és három 

fordulóból álló versenyben vesznek részt. A kiválasztást követően a versenyzőkről a Scitec 

Intézet (a Scitec Kft. által megbízott adatfeldolgozó) felmérését készít és a felmérés adatait 

átadja a Scitec Kft.-nek. A felmérés az alábbi személyes adatokra terjed ki  

- a versenyzők izomtömege, 

- a versenyzők testzsírszázaléka, 

- a versenyzők testtömeg indexe 

- a versenyzők Inbody készülék által kimutatott eredménye 

- a versenyzők zsírmentes tömeg analízise 

 

A Scitec Kft. a verseny résztvevőinek bemutatása érdekében az egyes közösségi oldalain (így 

különösen a Facebookon, Instagramon közzéteszi:  

- a versenyzők keresztnevét, 

- a versenyzők bemutatkozó szövegét,  

- a versenyzők izomtömegét, testzsírszázalékát, testtömeg indexét, az Inbody készülék 

által kimutatott eredményt és a zsírmentes tömeg analízist. 

- a versenyzőkről készült fényképet.  

 

A Scitec Kft. a személyes adatokat 5 évig őrzi meg (a polgári jog szerint a követelések 

általános elévülési ideje). A Scitec Kft. a közösségi oldalain nyilvánosságra hozott személyes 

adatokat 5 év elteltével törli.  

 

Az adatkezelés jogalapja a Scitec Kft. jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. A 

Scitec jogos érdeke, hogy az általa szervezett "Fitness Gymbuddies" versenyről beszámoljon, 

tájékoztassa az érdeklődőket arról, hogy ki lett az a 10 kiválasztott pár, aki bekerült a 

versenybe. Ez azért is fontos a Scitec Kft. számára, hogy ezáltal biztosítsa a verseny 

átláthatóságát, tisztességességét. A Scitec Kft. számára azért lényeges a Scitec Intézet által 

végzett felmérés, mivel ezáltal biztosítható az, hogy később a verseny során össze lehet mérni 

az egyes versenyzők által elért változásokat (például izomtömeg, illetve a testzsírszázalék 

esetében). Ezen túlmenően a Scitec Kft. jogos érdeke, hogy a "Fitness Gymbuddies" program 

révén népszerűsítse a termékeit, illetve a vele szoros partnerségben együtt működő Scitec 

Intézet szolgáltatásait. 



 

A versenyzők adataihoz kizárólag a Scitec Kft. illetékes kollégái jogosultak hozzáférni, így 

különösen a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrije és az adminisztratív feladatokat 

ellátó kollégák.  

 

 

3.3. A továbbjutó és a győztes versenyzőkre vonatkozó adatkezelés 

 

A program első hónapja után 5 pár marad versenyben a fődíjért, míg a második hónap után 3 

pár marad versenyben, és a harmadik hónap végén 1 pár lesz a győztes. Az egyes fordulókban 

továbbjutó versenyzőkről az adott hónap végén új fénykép készül, illetve a Scitec Intézet új 

felmérését készít. Az adatkezelés célja, hogy a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrije 

megalapozottan kiválaszthassa a továbbjutókat és a végső győzteseket. A Scitec Intézet által 

készített új felmérés az alábbi személyes adatkra terjed ki: 

- a versenyzők izomtömege, 

- a versenyzők testzsírszázaléka, 

- a versenyzők testtömeg indexe 

- a versenyzők Inbody készülék által kimutatott eredménye 

- a versenyzők zsírmentes tömeg analízise 

 

Ezen túlmenően a verseny állásának, a továbbjutó és versenyzők bemutatása érdekében a 

Scitec Kft. az egyes közösségi oldalain (így különösen a Facebookon, Instagramon, 

közzéteszi:  

- a versenyzők keresztnevét, 

- a versenyzőkről készített új és korábbi mérés eredményét (izomtömeg, 

testzsírszázalék, testtömeg index, az Inbody készülék által kimutatott eredmény és a 

zsírmentes tömeg analízis), 

- a versenyzőkről készült új fényképet. 

 

A Scitec Kft. a személyes adatokat 5 évig őrzi meg (a polgári jog szerint a követelések 

általános elévülési ideje). A Scitec Kft. a közösségi oldalain nyilvánosságra hozott személyes 

adatokat 5 év elteltével törli. 

 

Az adatkezelés jogalapja a Scitec Kft. jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. A 

Scitec jogos érdeke, hogy az általa szervezett "Fitness Gymbuddies" versenyről beszámoljon, 

tájékoztassa az érdeklődőket arról, hogy kik lettek a továbbjutók, illetve melyik pár lett a 

verseny végső győztese. Ez azért is fontos a Scitec Kft. számára, hogy ezáltal biztosítsa a 

verseny átláthatóságát, tisztességességét. A Scitec Kft. számára azért lényeges a Scitec Intézet 

által végzett felmérés, mivel a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrijének a 

továbbjutókról, végső győztesről szóló döntésének egyik legfontosabb szempontja, hogy az 

egyes párok esetében milyen fejlődés tapasztalható. Ezen túlmenően a Scitec Kft. jogos 

érdeke, hogy a "Fitness Gymbuddies" program révén népszerűsítse a termékeit, illetve a vele 

szoros partnerségben együtt működő Scitec Intézet szolgáltatásait. 

 

A versenyzők adataihoz kizárólag a Scitec Kft. illetékes kollégái jogosultak hozzáférni, így 

különösen a "Fittest Gymbuddies" program szakmai zsűrije és az adminisztratív feladatokat 

ellátó kollégák. 

 

 

4. Adatbiztonság 



 

A Scitec Kft. és adatfeldolgozói az adatkezeléseket az adatbiztonsági elvárásoknak való 

megfeleléssel teljesítik. Ebben a körben megteszik mindazon technikai és szervezési 

intézkedéseket, valamint kialakítják azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és 

titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek, különös tekintettel az egészségügyi 

adatok védelmére. 

 

 

5. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei 

 

5.1. Hozzáféréshez kéréséhez való jog. Az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatairól. 

Ebben az esetben az Scitec Kft. írásban vagy elektronikus levél útján tájékoztatja az érintettet 

arról, hogy milyen személyes adatokat, milyen adatkezelés célokból és mennyi ideig kezeli, 

milyen jogok illetik meg az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak ("NAIH") címzett panasz benyújtásának 

jogáról. Az érintett másolatot kérhet a személyes adatairól. A másolat kéréshez való jogot a 

Scitec Kft. papír alapon tárolt személyes adatok esetében a dokumentum fénymásolata vagy 

szkennelése útján, az elektronikus úton tárolt személyes adatok esetében elektronikus 

adathordozóra való kimentéssel vagy kinyomtatással teljesíti. 

 

5.2. Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti, hogy a Scitec Kft. a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat helyesbítse. 

 

5.3. Törléshez való jog. A Scitec Kft. a személyes adatokat törli, ha 

- az érintett a "Fittest Gymbuddies" programra való jelentkezéshez adott hozzájárulását 

visszavonja; 

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és a Scitec Kft. a tiltakozásnak helyt ad; 

- az adatkezelés jogelleneségét a NAIH vagy bíróság megállapítja. 

 

Amennyiben a Scitec Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, és a Scitec Kft. az 

érintett tiltakozásának helyt ad, akkor a Scitec Kft. minden észszerű lépést megtesz annak 

érdekében, hogy az érintett személyes adatait átvevő adatkezelőket is tájékoztassa a törlési 

kötelezettségről.  

 

5.4. Korlátozáshoz való jog. Az érintett az adatkezelés korlátozását kérheti, ha  

- ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és 

ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri; 

- a Scitec Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett kéri az 

adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 

- ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg a Scitec Kft. döntést hoz az érintett tiltakozása alapján.  

 

A Scitec Kft. a korlátozásra irányuló kérelmet úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat külső 

adathordozóra kimenti.  

 

5.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulása alapján 

kezelt személyes adatokat informatikai eszközzel olvasható formátumban megkapja, illetve a 

Scitec Kft. az érintett által megjelölt másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítása. 

 



5.6. Tiltakozáshoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes 

adatainak érdekmérlegelés jogalapjának [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] alkalmazásával 

történő kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Scitec Kft. megvizsgálja azt, hogy az érintett által 

hivatkozott tények, érvek miatt az Scitec Kft.-nek van-e lehetősége arra, hogy a személyes 

adatokat törölje vagy nyilvánosságra-hozatalt megszüntesse. 

 

5.7. A joggyakorlás közös szabályai. A Scitec Kft. az érintett kérelmét legfeljebb egy 

hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.  

 

A kérelem megtagadása esetén a Scitec Kft. a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon 

belül tájékoztatja az érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat 

be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

A Scitec Kft. fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a 

kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának 

megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen 

az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Scitec 

Kft. meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik. 

 

5.8. Jogorvoslati lehetőségek. Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem 

felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a NAIH (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., 

e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat. 


