
BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Az adatok kitöltéséhez kérjük, NYOMTATOTT betűket használjon!

Név: ................................................................................................................ 
Telefonszám: ...................................................................................................  
Lakcím: ............................................................................................................
E-mail cím: .....................................................................................................  
Születési dátum:  ...........................................................................................

Jelen adatlap aláírásával elfogadom az M1 Fitness & Wellness Kft. házirendjét és az Általános Szervezeti 
Szabályzatot, és kijelentem, hogy saját felelősségemre veszem igénybe a terem szolgáltatásait. Hozzájárulok 
ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adataimat a terem a saját szolgáltatását (szerződéses 
kötelezettségeit) segítendő, saját marketing céljaira tárolhassa és a megadott feltételek mellett felhasználhassa.

Tájékoztattak a 2018. május 25-től érvényes általános adatvédelmi (GDPR) rendelettel összehangban történő 
adatkezelés és felhasználás módjáról és céljáról.

Értesítések, megkeresések:
kérjük jelölje be, milyen formában kér tájékoztatást!

(X-el jelölje az elfogadást!)

   Email      Hírlevél

   Telefon/SMS     Tájékoztató a biztonsági kamerákról
 
 
Az M1 Fitness & Wellnessbe való belépéssel és jelen nyilatkozat aláírásával elfogadom az 
alábbiakban foglaltakat:

1. A sportcentrumban saját felelősségemre edzek és veszek részt az órákon, illetve használom a sportcentrum 
helyiségeit.

2. A tisztaságra és a higiéniára ügyelek, a gépeket használat után letörlöm.
3. Az eszközök épségére ügyelek, a nekem felróható károkozás esetén teljes anyagi felelősséggel tartozom. 
4. Ügyelek mások testi épségére.
5. 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 részlegre belépni tilos,
-   a sportcentrum területén kizárólag érvényes napijeggyel vagy bérlettel lehet tartózkodni,
-   a sportcentrum semmilyen felelősséget nem vállal a területen bekövetkezett károkért, lopásért, balesetért,
-   a napijegy és az alkalmas bérlet az adott alkalommal egyszeri belépésre és a megvásárolt szolgáltatás 

igénybevételére jogosít
-   a bérlet lejárta miatt fennmaradó, el nem használt alkalmakat elvesztettem,
-   a Klubtagsági, céges bérlet, szekrénykulcs és értékmegőrző elvesztése esetén köteles vagyok 3500 forint 

összegben a kárt megtéríteni,
-   az aerobik órarend és az óratartó oktatói változásának jogát a sportcentrum fenntartja.
-   Tudomásul veszem, és kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy jelen nyilatkozat aláírásával 

egyidejűleg az M1 Fitness & Wellnesbe való belépés és szolgáltatások igénybevétele jogosultságának 
ellenőrizhetősége, továbbá a részemre átadott belépőkártya elvesztése vagy megsemmisülése esetén 
az adott értékmegőrző és/vagy az öltözőszekrény kinyitásához való azonosítás, illetve jogosultság 
megállapíthatósága céljából és érdekében rólam fényképfelvétel készüljön.



-  Tudomásul veszem, hogy az M1 Fitness & Wellness Kft. a „BELÉPÉSI NYILATKOZAT”-ot, valamint a 
fényképfelvételt az általam megismert és elfogadott tájékoztatásban foglaltak szerint kezelje. *

* A fentiekben megadott adatokat és a fényképfelvételt az M1 Fitness & Wellness Kft. bizalmasan, kizárólag a 
sport- és wellnesscentrumot látogató személyek érdekében, valamint a sport- és wellnesscentrumba való belépés 
és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellenőrzés céljából kezeli.

Miskolc, ...........................................

    

          Aláírás


