
 
 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Név:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cím:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail cím: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Fent nevezett a Stáció Wellness & Fitness-be való belépéssel, jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom a Wellness & 

Fitness házirendjét, valamint az alábbiakban foglaltakat: 

 

 A Fitness teremben saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a Stáció Wellness & 

Fitness helyiségeit.  

 A tisztaságra és higiéniára ügyelek, gépeket használat után letörlöm. 

 Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás – nem rendeltetésszerű használat esetén – teljes 

anyagi felelősséggel tartozom. 

 Ügyelek mások testi épségére.  

 A termekbe csak műanyagpalackos, zárható italt viszek be.  

 Mobiltelefont az órák alatt használni tilos. 

 A sportoláshoz szükséges orvosi vizsgálatokat elvégeztetem. 

 Tudomásul veszem, hogy a sportcentrum területén a saját magam és mások biztonsága és az értékek védelme 

érdekében kamerák működnek, az öltözők és mosdók kivételével.  

 Utcai cipővel a termekbe és a wellness szintre belépni tilos.  

 Tudomásul veszem, hogy a sportcentrum területén a karpántomat köteles vagyok hordani, amennyiben nem, 

nem vagyok jogosult a szolgáltatások igénybevételére, és nem tartózkodhatom a területen.  

 Tudomásul veszem, hogy a sportcentrum semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett 

károkért, lopásért, balesetért.  

 Bérletkártya, illetve óra elvesztése esetén köteles vagyok 3500 Ft összegben a kárt megtéríteni.  

 Tudomásul veszem, hogy a napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a 

megvásárolt szolgáltatás igénybevételére jogosít. Tudomásul veszem, hogy a bérletek csak a megvásárolt 

szolgáltatásra használhatók fel, és minden bérlet 30 napig érvényes. Tudomásul veszem, hogy a bérlet lejárta 

miatt bent maradt alkalmakat elvesztettem, és a bérlet hosszabbítására nincs lehetőségem. 

 Tudomásul veszem, és hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával egyidejűleg, a 

sportcentrumba való belépéshez és a szolgáltatások igénybevételéhez való jogosultság ellenőrizhetősége 

érdekében, továbbá a részemre átadott belépő óra elvesztése vagy megsemmisülése esetén az adott 

értékmegőrző és/vagy öltözőszekrény kinyitásához való azonosítás illetve jogosultság, információs terminálon 

keresztül történő megállapíthatósága céljából rólam fényképfelvétel készüljön, és a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT”-

ot, valamint a fényképfelvételt a Stáció Wellness & Fitness az általam megismert és elfogadott alább olvasható 

„TÁJÉKOZTATÁS”-ban foglaltak szerint kezelje.  

 Jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírásával a Stáció Wellness & Fitness a személyes adataim kezeléséről és az 

adatkezeléssel összefüggő jogomról való tájékoztatását a jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” hátoldalán 

feltüntetett tartalommal elismerem, amelynek megértése és elfogadása alapján hozzájárulásomat adom 

személyes adataimnak a meghatározott cél érdekében és időtartamban történő felhasználáshoz és kezeléshez.  

 Az aerobik órarend és az óratartó edző személyi változásának továbbá az óra rendkívüli esetben való 

elmaradásának (pl.: betegség miatt) jogát fenntartjuk.  

 fenntartjuk a jogot bizonyos zártkörű rendezvények illetve egyéb jellegű események kapcsán, hogy a wellness 

részleg eredeti nyitva tartásától eltérjünk, illetve adott esetben rövidebb ideig zárva tartsunk. 



 Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy a Stáció Wellness & Fitness tájékoztatókkal és egyéb információkkal Őt 

megkeresse. Az adatokat semmilyen más módon nem használhatja fel és kívülállónak ki nem adhatja.  

 A fentiekben megadott adatokat és a fényképfelvételt a Stáció Wellness & Fitness bizalmasan, kizárólag a 
belépés és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés céljából kezeli.  

 Fertőző betegség, lázas vagy alkoholos befolyásoltság alatt álló személy nem használhatja a Fitness termeket.  

 Sportital, frissítő kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be. 

 Az edzéseszközöket kizárólag rendeltetésszerűen szabad használni.  
az erősítőgépek használata közben a padokra és támlákra kérjük, terítsenek törölközőt! 

 A medencékbe ugrani tilos, az ebből eredő balesetekért felelősséget nem vállalunk! 

 Csúszásveszély miatt a medencetérben futkározni tilos és balesetveszélyes, fokozott óvatosság szükséges. 

 A fürdő területén őrizetlenül hagyott értéktárgyaikért és értékekért a szálloda felelősséget nem vállal. 

 Fertőző betegek a wellness részleget nem látogathatják. 

 Tusoló, lábmosó használata kötelező! 

 Úszógumik, egyéb vízi eszközök használata csak felnőtt felügyelete mellet, saját felelősségre történhet.  

 A medence partjáról, élmény elemekről vízbe ugrani tilos és életveszélyes.  

 14 éves kor alatti gyermekek a wellness részlegen csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak. 

 Szaunákat, gőzkabint, sókamrát mindenki csak saját felelősségre használhatja. 

 A medencék kapacitására vonatkozó szabályok betartása kötelező! 

 A fentiek megszegéséből eredő balesetekért, károkért felelősséget nem vállalunk.  

 A wellness részleg munkatársainak utasításait kötelező betartani.  

 

„BELÉPÉSI NYILTAKOZAT” TÁJÉKOZTATÁS 

 

A jelen „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” alkalmazása szempontjából  

- személyes adat a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT” aláírójának (a továbbiakban: Érintett) lakcíme, telefonszáma, e-

mail címe, valamin a róla készített fényképfelvétel, 

- adatkezelő a Stáció Wellness & Fitness mindenkori üzemeltetője, jelenleg az Opotel Kft. 2220 Vecsés, 

Széchenyi u. 20.  

 Az adatfeldolgozással kapcsolatos feladatokat a fent meghatározott adatkezelő használhatósági korlátozással 

az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges technikai biztosítással saját szervezeti 

rendszerében és számítástechnikai eszközeivel végzi.  

 Az adatkezelő számítástechnikai és kialakított szervezeti, valamint biztonsági rendszere kizárja a kezelt 

személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést.  

 Az adatkezelő a személyes adatokat nyilvánosságra nem hozza, hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján 

nem továbbítja.  

 Az adatkezelő a személyes adatokat a Stáció Wellness & Fitness szolgáltatásainak igénybevételéhez az Érintett 

által megvásárolt bérlet érvényességi időtartamát fél évig kezeli, majd megsemmisíti. Az Érintett külön írásban 

kérheti az adatkezelőtől személyes adatainak a bérlet érvényességi időtartamának lejártával megegyező 

időpontban történő törlését.  

 Az Érintett személyes adatai kezelésének az előző pont szerinti időtartama alatt kérheti személyes adatainak 

helyesbítését és törlését, tájékoztatást kérhet az adatkezeléssel összefüggésben, tiltakozhat adatainak a 

hozzájárulását meghaladó felhasználása ellen. Az Érintett  a Stáció Wellness & Fitness –be való belépésre való 

jogosultságát a hátralévő bérleti időszakban elveszti, amennyiben a személyes adatainak törlését a bérleti 

időszak lejártát megelőzően kéri.  

 Az érintett jogainak megsértése esetén a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi, vagy választása szerint a lakóhelye 

szerinti Bírósághoz fordulhat az adatkezelő tájékoztatásának megadására, adathelyesítésért, törlésért 

kötelezése érdekében.  

 

 

Vecsés, 2012. ………………………………hó ………. nap  
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                    Aláírás 


