
 Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 

Well&Fit Fogadom 
 
Jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási feltételek része, annak rendelkezéseivel 
együttesen értelmezendő. 
 
A Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 9., a továbbiakban: Szolgáltató vagy 
Adatkezelő) Általános Adatkezelési Tájékoztatója a főbb szabályokat tartalmazza, az ott 

meghatározott fogalmak jelen tájékoztatóban is irányadók. A jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató 
az eltéréseket, illetve kiegészítéseket tartalmazza. 

 
A tájékoztató alkalmazásának kezdete: 2020. január 1. 
 

I. Kötelező tájékoztatás 

Well&Fit Szerkesztősége 

e-mail: fogadom@wellandfit.hu  
Levelezési cím: 1037 Budapest, Montevideo. u. 9. 
Telefon: +36 1 4371100 
Fax: +36 1 437 3737 

Impresszum:  https://wellandfit.hu/impresszum/ 
 
Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.. 
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. 

Levélcím: 1872 Budapest 
E-mail: info@centralmediacsoport.hu 
Web: www.centralmediacsoport.hu 
Telefon: +36 1 437 1100 
Fax: +36 1 437 3737 
Adószám: 25087910-2-41 
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280 

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu 
Felelős kiadó: Varga Zoltán vezérigazgató 
 
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.  
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja 

a személyes adatokat. 

 
II. Az adatkezelés részletei 

 
FIGYELEM! A sportteljesítményből következtetni lehet az érintett egészségügyi állapotára, az 
egészségügyi állapotra vonatkozó adatok, pedig különleges adatok, amelyek csak kifejezett 
hozzájárulás esetén kezelhetők az adatkezelő által. Kérjük, hogy csak abban az esetben 
regisztráljon, ha a jelen adatkezelési tájékoztatót megismerte, megértette és kifejezett 

hozzájárulását adja adatai kezeléséhez! 
 

1. Látogatói (regisztráció nélküli) adatok  

látogatók adatai adatkezelési cél jogalap időtartam 

látogatás dátuma és 
időpontja, a látogató 

felhasználó 
számítógépének IP 
címe, böngészőjének 
típusa, a megtekintett 
és az előzőleg 
látogatott weboldal 
címe 

 

hibakeresés, a 
visszaélések 

megakadályozása, a 
Szolgáltatás 
teljesítése és 
működésének 
ellenőrzése, valamint 
anonimizálást 
követően statisztikai 

cél 
 
 

a Szolgáltató jogos 
érdeke 

 
 
 
 
 

honlap bezárásától 
számított 30 nap 
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2. Profil adatok (regisztráció) 

Regisztráció 
a) Facebook Connect 
b) Google Connect 

Kezelt adatok 
köre 

A regisztrációhoz szükséges adatok: Facebook és Google alapadatok, mint név, 

e-mail cím és képmás/fotó, Facebook vagy Google ID.  
Ezek az adatok kötelezőek, hiányukban a Weboldal tartalma Látogatóként 
olvasható. A fénykép nem kerül átadásra és a Central általi tárolásra, azt a 
Weboldal minden belépés alkalmával a Facebook-tól, illetve a Google-től kapja 
meg.  
A regisztráció közben a Facebook Inc. , illetve a Google Ireland Ltd. által 
elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok (e-mail cím, 

név) az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra a Central 
Médiacsoport felé a Facebook Inc., illetve a Google Ireland Ltd. adatvédelmi 
irányelveinek betartása mellett. A Facebook Inc., a Google Ireland Ltd. és a 

Central Médiacsoport Zrt. önálló adatkezelők.  
Amennyiben a felhasználó a regisztráció folyamatában megtiltotta, hogy a 
Facebook az e-mail címét az adatkezelőnek átadja, úgy a weboldal keretén belül 
szükséges az e-mail cím megadása, ennek hiányában a regisztráció nem 

lehetséges. Ebben az esetben szükséges a megadott e-mail validálása  a címre 
kiküldött megerősítő link lekattintásával. 
Egy Facebook/Google profillal, illetve egy e-mail címmel egyszerre csak egy 
regisztráció létezhet. 

Nyilvános 
adatok 

Beazonosítható formában személyes adat nyilvánosságra hozatala nem történik. 

A felhasználók által teljesített kihívások összesítése anonimizált statisztikai 
adatként, nem beazonosítható formában a Weboldal nyitóoldalán válik bárki által 
elérhetővé (résztvevők száma, teljesített kihívások száma, elégetett kalória, 
megtett kilométer, mozgással töltött idő). 

Adatkezelés 

célja 

Szolgáltatás üzemeltetése: Adatkezelési Tájékoztató III. 2. b), c), d), e), g), h), 

i), j), k), n) t), u), v), w), x) pontok 

Külön hozzájárulás esetén Adatkezelési Tájékoztató III. 2. q) pont 

(nyereményjátékban való részvétel) 

Jogalap 
Az érintett hozzájárulása, továbbá k), s-x) pontok esetében jogos érdek alapján, 
illetve jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése céljából.  

Adatkezelés 
időtartama 

Az adatkezelés a regisztráció véglegesítése hiányában 72 óráig. A regisztráció 
véglegesítése esteében az utolsó belépéstől számított  6 hónapig; illetve a 
regisztráció más módon való megszűnéséig tart. 

Adatmódosítás 

A Facebook és a Google keretében történő adatmódosítások a profilban NEM 
szinkronizálódnak. A regisztrációkor megadott adatok  módosítása a megadott e-

mail címről küldött levéllel az adatkezelőnél kérhető a fogadom@wellandfit.hu 
címen, vagy az érinttetti minőség igazolásával a Central Digitális Média Kft. 1872 
Budapest postai címen kérhető a módosítás. 

  
 

3. Reklám és egyéb marketing célú megkeresés  

  

Kezelt adatok 
köre 

név, email cím 

Adatkezelés 
célja 

Adatkezelési Tájékoztató III.2.l), illetve külön erre vonatkozó hozzájárulás esetén 
III.2.m) 

Jogalap Az érintett hozzájárulása. 

Adatkezelés 
időtartama 

A feliratkozás véglegesítése hiányában 48 óráig. 
A hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hozzájárulás megerősítése hiányában 
legfeljebb 3 évig. 

Adattörlés 

A hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, eDM) külön-külön vonható 
vissza a levélben található link(ek) lekattintásával, továbbá a 

fogadom@wellandfit.huemail címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 

Budapest Montevideo utca 9. postai címen. Kérjük, hogy minden esetben tüntesse 

fel: „Well&Fit Direkt Marketing” 

  
  

mailto:fogadom@wellandfit.hu
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4.  Egyéb adatkezelési tudnivaló 

  

Adathelyesbítés 

,A regisztráció során megadott e-mail címről küldött levéllel az 

adatkezelőnél kérhető a fogadom@wellandfit.huemail címen vagy az 

érintetti minőség igazolásával a Central Digitális Média Kft. 1037 
Budapest, Montevideo utca 9. postai címen kérhető a módosítás 

Adattörlés 

Adattörlés a Profilban kezdeményezhető, illetve a 

fogadom@wellandfit.huemail címen vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 

Budapest Montevideo utca 9. postai címen kérhető a törlés. A törléssel a 
regisztráció megszűnik, a személyes adatok törlésre kerülnek. 
A profil törlését követően a Facebook Alkalmazások és weboldalak 
listában látható lesz a korábbiakban engedélyezett kapcsolat, de a 

kommunikáció a weboldal és a Facebook között megszakad. Amennyiben 
újra regisztráció történik, akkor a Facebook a korábbi engedélyezés 

paraméterei alapján adja át ismételten az adatokat.  
Amennyiben az érintett a Facebook keretén belül tiltja le az adatátadást, 
a korábban megadott adatok (név, e-mail cím, és a profil egyéb tartalma) 
nem törlődnek, azaz az adatkezelés az utolsó belépéstől számított 6 
hónapig még fennáll, kivéve ha más módon kéri az adattörlést az érintett. 

Ennek oka, hogy a Facebook fiók biztonságáért a Central Médiacsoport 
nem tud felelősséget vállalni.  
A Facebook kapcsán fentebb kifejtett szabályok a Google szolgáltatására 
is megfelelően értelmezendőek és alkalmazandóak. 

Egyéb kezelt adatok 

köre 

A nyereményjátékok kapcsán megvalósuló adatkezelésről az aktuális 

Nyereményjáték szabályzat ad tájékoztatást. 

Igényérvényesítési 
cím, ügyfélszolgálat 

fogadom@wellandfit.huA Central Médiacsoport az ügyfélszolgálat részére 

küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 
hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben 
keletkezett levelezések kivételével. 

Adatbiztonság 

A Central Médiacsoport a számára elérhető legmagasabb szintű 
adatbiztonsági intézkedéseket alkalmazza, és a Drávanet Zrt.-nél  

telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes 
adatokat. 

Naplózott adatok 

A Central Médiacsoport Zrt. jogos érdeke alapján hibakereséshez, a 
visszaélések megakadályozása, a Szolgáltatás teljesítése és 
működésének ellenőrzése érdekében, valamint anonimizálást követően 

statisztikai célból folyamatosan naplózza és 30 napot követően törli a 
következő adatokat: 
dátum, IP cím, user-agent string (böngésző technikai azonosító jelzése), 
látogatott oldal. 

Külső webanalitikai és 

hirdetés-kiszolgálók 

Általános Adatkezelési Tájékoztató XIII. pont C), D), E) 2. 

  

 

5. Cookie tájékoztatás 
 
 

cookie elnevezése  funkciója  időtarta
ma  

tárolt adatok, 
információk  

adatkezelés 
célja 

jogalap 

gfp_64b  Gemius 
mérés 

biztosítása  

1000 nap  domain hash  forgalmi 
adatok 

rögzítése 

jogos érdek 

_ga  Google 
Analytics 
azonosító 
cookie  

2 év  automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító  

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_gid  Google 
Analytics 
azonosító 

cookie  

24 óra  automatikusan 
generált 
alfanumerikus 

azonosító  

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_goa3  

_goa3TC  

Hirdetés 

kiszolgálás  

10 év  automatikusan 

generált 

felhasználói 

komfort 

jogos érdek 

mailto:fogadom@wellandfit.hu
mailto:fogadom@wellandfit.hu
https://fogadom.wellandfit.hu/downloads/WellFit_Fogadalmak_honapja_Nyeremenyjatek_szabalyzat.pdf
mailto:fogadom@wellandfit.hu
http://centralmediacsoport.hu/Company/Central-Digitalis-Media-Adatkezelesi-tajekoztato


_goa3TS  

_goa3session  

alfanumerikus 

azonosító  

növelése 

_ceMobileDetect  Eszköztípus 
meghatároz
ása  

1 év  eszköz típusa 
(desktop/mobile/t
ablet)  

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

SID  Látogatásm
érés  

2 év  automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító  

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

cookieconsent_dism

issed  

A cookie 

kezelésről 
szóló 
tájékoztatá
s 
elfogadásán

ak állapota  

3 év  igen/nem  a cookie 

kezelés 
elfogadásának 
rögzítése 

jogos érdek 

IO  .IO 
Analytics 
mérés  

jellemzőe
n 1 év  

automatikusan 
generált 
alfanumerikus 
azonosító és 
forgalmi forrás 
információk, ha 

létezik  

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

KKID  ID kiosztás  munkame
net 
(session)  

igen/nem  a naplózás 
megvalósíthat
ósága 

jogos érdek 

Central BT  érdeklődési 

alapú 
csoportokb
a besorolás  

1 év  automatikusan 

generált 
numerikus 
azonosító  

felhasználói 

komfort 
növelése 

jogos érdek 

_vwo_uuid_v2 
egyedi 
látogatók 
azonosítása 

366 nap 

véletlenszerűen 
generált 

alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 

rögzítése 

jogos érdek 

_vwo_uuid 
látogató 
azonosítás 

10 év 

véletlenszerűen 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_exp_{ID}

_combi 

A/B teszt 
verzió 
tárolása 

100 nap egyetlen sorszám 
forgalmi 
adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_s 

böngésző 

újraindításo
k mérése 

100 nap 

darabszám és 

egy elválasztó 
karakter 

forgalmi 

adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_vis_opt_test_cooki
e 

teszt cookie 366 nap 
az értéke mindig 
1 

forgalmi 

adatok 
rögzítése 

jogos érdek 

_hjid 
látogató 
azonosítás 

1 év 

véletlenszerűen 
generált 
alfanumerikus 
azonosító 

keresőoptimali
zálás és 
remarketing 

jogos érdek 

fogadom_session a usert 

azonosítja 

a 

belépéskor 

a 

böngész

ő 

bezárásá

ig 

user token fogadom_ses

sion 

jogos érdek, 

technikai 
szükségszer
űség 

XSRF-TOKEN a usert 

azonosítja 

a 

belépéskor 

a 

böngész

ő 

bezárásá

ig 

user_token XSRF-TOKEN jogos érdek, 
technikai 
szükségszer

űség 



Továbbá az alábbi doaminekről érkezik még cookie, melyekre a Central Médiacsoportnak ráhatása 

nincs: adnxs.com, bidswitch.net, criteo.com, doubleclick.net, facebook.com, google.com, 
googleadservices.com, openx.net, rlcdn.com, rubiconproject.com, yahoo.com  

A látogatottság méréséhez használt cookie-kban tárolt adatok véletlenszerűen generáltak, nem 
társíthatóak egy adott felhasználóhoz. Ezeket az adatokat maximum 30 napig tárolja az 

üzemeltető.  

 
 

6. Személyes adatokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a Weboldal tartalmaként személyes adata az Ön beleegyezése 
vagy jogszabályi felhatalmazás nélkül vált elérhetővé harmadik személyek számára, az 679/2016. 

Általános Adatvédelmi Rendeletben szereplő jogait az fogadom@wellandfit.hu e-mail címen vagy a 

Central Médiacsoport Zrt. Well&Fit Szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca 9. postai 
címen tudja érvényesíteni. 
 

7. Érintetti jogok és jogorvoslatok: a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési 
Tájékoztatója –ban. 
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