
ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT  
 
 
Kis Martina e.v. (továbbiakban „Szolgáltató”) és a www.kisfitteam.wixsite.hu/kisfitteam 
(továbbiakban „weboldal”) tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait. 
Szolgáltató jelen Adatvédelmi Szabályzatban (továbbiakban „szerződés”) magyar nyelven tájékoztatja 
a weboldalra, illetve annak aloldalaira látogatókat, az általa kezelt személyes adatokról, a személyes 
adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében 
tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogainak gyakorlási módjáról és 
lehetőségeiről. 
 
SZOLGÁLTATÓ ADATAI 
Név: Kis Martina egyéni vállalkozó 
Cím, székhely: 8181 Berhida, Péti út 34. 
Vállalkozói nyilvántartási szám: 52020573 
Adószám: 68629377-1-39 
Statisztikai számjel: 68629377-9609-231-19 
Telefonszám: +36209113226 
E-mail cím: kisfitteam@gmail.com 
Számlavezető bank: Erste Bank Zrt. 
Számlaszám: 11600006-00000000-48235183 
 
 
A TÁRHELY SZOLGÁLTATÓ ADATAI: 
Név: Wix.com Inc. 
Cím: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA 
Telefonszám: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884 
E-mail: abuse@wix.com 
Weboldal: www.wix.com 
 
 
Szolgáltató tájékoztatja Önt, hogy az e-mailes levelezés, a kérdőív, valamint közösségi médián 
történő beszélgetés során megadott adatokat bizalmasan kezeli - figyelemmel az 1992. évi LXIII. 
adatvédelemről szóló törvényre -, harmadik személynek azokat nem adja át. Az Ön e-mail címe csak 
Szolgáltató saját promóciós kampányainak keretében kerül felhasználásra, csak is akkor, ha Ön 
feliratkozott a weboldal e-mail listájára, vagy amennyiben Ön már vásárolt szolgáltatást a 
weboldalon. Ön, mint felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását 
önként és határozatlan időre adta. 
 
Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá 
kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. 
Módosítási, törlési szándékát kérjük írásban jelezze a kisfitteam@gmail.com e-mail címen, s mi 
töröljük e-mail címét a rendszerből 3 munkanapon belül. 
 
Cookie-k (sütik) 
A weboldal cookie-kat használ, melyek javítják a hozzáférést és segítenek azonosítani az ismétlődő 
látogatókat. Ezen felül, a cookie-k javítják a felhasználói élményt, azáltal, hogy követik a 
felhasználókat és az érdeklődési körüket. A cookie-kban személyes adat nem kerül tárolásra. 
Amennyiben Ön nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője 
beállításaiban.  Ez a cookie használat mindazonáltal semmilyen módon nem kapcsolódik az 
oldalunkon fellelhető személyazonosításra alkalmas információkhoz. 
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Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem 
használhatóak. 
 

1. INFORMÁCIÓ GYŰJTÉS 
Információkat gyűjtünk Önről, amikor regisztrál az oldalunkra, bejelentkezik a fiókjába, fizetést 
eszközöl, bejegyzést ír és/vagy éppen kilép a fiókjából. A gyűjtött információk között van a neve, e-
mail címe, telefonszáma és/vagy a bankkártyaszáma is, ha Ön az oldalon keresztül fizet. 
 

2. INFORMÁCIÓ FELHASZNÁLÁS  
Bármely általunk gyűjtött információ felhasználható: 
Weboldalunk fejlesztésére 
Felhasználói szolgáltatásaink és ügyfélszolgálatunk minőségének javítására  
Az Ön e-mail útján történő megkereséséhez 
Versenyen, promócióban vagy felmérésen történő részvételhez 
  
 

3. E-KERESKEDELMI ADATVÉDELEM  
Szolgáltató az egyedüli tulajdonosa az oldalon gyűjtött információknak. Az Ön személyi azonosításra 
alkalmas információit nem adjuk ki harmadik félnek, nem cseréljük el, nem transzferáljuk vagy adjuk 
át semmilyen más vállalatnak, semmilyen indokkal, az Ön engedélye nélkül, kivéve, ha ez szükséges 
ahhoz, hogy eleget tegyünk egy megrendelés/tranzakció teljesítésének, pl. egy megrendelés 
kiszállításának. 
 

4. HARMADIK FÉLRE IRÁNYULÓ VONATKOZÁSOK  
Nem adjuk el, nem kereskedünk és más módon sem adjuk ki kívülálló személyeknek a 
személyazonosításra alkalmas információit. Ez alól kivételt képeznek azon harmadik felek, akik részt 
vesznek a weboldalunk szerkesztésében vagy üzletünk vezetésében, mindaddig amíg ezen felek 
bizalmasan kezelik a rájuk bízott információkat. 
 
Hiszünk benne, hogy az információk megosztása szükségszerű, ha kutatási, preventív, illegális 
aktivitással kapcsolatos, feltételezhetően csalással kapcsolatos, vagy olyan szituációkról van szó, 
melyek veszélyeztethetik bárkinek a fizikai épségét, a weboldal használatának szabályosságát vagy 
éppen másféle – jogilag meghatározott – okból van szükség rájuk. 
 
 

5. INFORMÁCIÓ VÉDELEM 
A biztonsági intézkedések széles palettáját alkalmazzuk, hogy fenntartsuk személyi információinak 
biztonságát. Államilag jóváhagyott titkosítási módszert alkalmazunk, az online közvetített érzékeny 
információk védelmének érdekében. A VpnMentor offline állapotban is védelmezi az információinkat. 
Csupán az olyan alkalmazottak, akiknek speciális munkát kell végeznie, (például számlázási vagy 
ügyfélszolgálati) kapnak hozzáférést a személyazonosításra alkalmas adatokhoz. Azon 
számítógépek/szerverek, melyeket személyazonosításra alkalmas információk tárolására használnak, 
biztonságos környezetben vannak tartva. 
 
 

6. LEIRATKOZÁS  
Az Ön által megadott e-mail címet használjuk a rendeléseivel kapcsolatos információk és frissítések, 
az esetenkénti hírek, promóciók, a termékinformációk stb. megküldésére. Ha egy napon úgy dönt, 
hogy le akar iratkozni a további e-mailek fogadásáról, ebben segítséget nyújt az e-mailjeink végén 
megtalálható részletes útmutatás. 



 

7. BELEEGYEZÉS  
Azáltal, hogy használja az oldalunkat, hozzájárul adatvédelmi irányelveink betartásához. 
 
Jelen szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel 
szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül. 
 
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. 


