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Adatvédelmi nyilatkozat 

1.) Végh Sándor, selfless tréner, coach, GNM, theta healing konzulens által üzemeltetett 

www.rajtammulik.hu mint Adatkezelő az adatvédelmi tájékoztatójának részletes 

megismerését követően, e-mail címemnek megadásával önkéntesen, kifejezetten és 

egyértelműen hozzájárulok ahhoz, hogy Végh Sándor, selfless tréner, coach, GNM, theta 

healing konzulens által üzemeltetett www.rajtammulik.hu mint Adatkezelő az adatvédelmi 

tájékoztatójának  2.2. pontjában pontosan megjelölt személyes adataimat tárolja, abból a 

célból, hogy számomra hírleveleket, valamint direkt marketing tevékenységet, műveleteket 

tartalmazó levelet küldjön. Tudomásul veszem, hogy a megadott személyes adataimat további 

regisztráció elvégzéséig az Adatkezelő kizárólag a fent nevezett célból, a hozzájárulás 

visszavonásáig kezeli.  

2.) Tudomásul veszem továbbá, hogy az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt 

és dolgoz fel, amelyeket önkéntesen bocsátanak rendelkezésére. Ezen adatokra 

(különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím, számlázási adatok) az 

Adatközlő részére nyújtott szolgáltatások biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá a 

korábban részletesen megismert Adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott célok eléréséhez 

van szükség,  így mint Adatközlő adataim megadásával kifejezetten hozzájárulok azok, fenti 

célok érdekében történő felhasználásához.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy Adatkezelő a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, 

csak addig tárolja a személyes adataimat, amíg a meghatározott célok megvalósítása 

érdekében indokolt, illetve ameddig az adatok kezeléséhez való hozzájárulásomat vissza nem 

vonom. (e-mail: info@rajtammulik.hu, írásban postai úton: 4225. Debrecen-Józsa, Vértanú u. 

6.) Az Adatkezelő személyes adataimat semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve 

teszi nyilvánossá az adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt, adatfeldolgozással megbízott 

cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. 

 

3.) Tudomásul veszem továbbá, hogy a megadott személyes adataimat kizárólag az 

Adatkezelő, valamint az alábbiakban megjelölt Adatfelhasználók kezelik, akiknek a 

hozzáférése az adatok tárolásához elengedhetetlenül szükséges. A személyes adat tárolásával 

összefüggő technikai műveletek elvégzésére Adatfeldolgozóként http://listamester.hu/ 

valamint a https://www.szamlazz.hu jogosult. Adatközlőként hozzájárulok ahhoz, hogy a 

megadott személyes adataimat az Adatkezelő az a fenti cégeknek, mint adatfeldolgozóknak, 

vagy mint az adattovábbítás címzettjeinek átadja. 

Adatfeldolgozók: 

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja 

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 

Cégjegyzékszám:  13-06-065996  

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 

Adószám: 21158218-2-13 

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu  

http://www.rajtammulik.hu/
http://www.rajtammulik.hu/
mailto:info@rajtammulik.hu
http://listamester.hu/
https://www.szamlazz.hu/
mailto:info@bithuszarok.hu,
mailto:info@listamester.hu
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Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu 

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ 

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. 

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.  

Email: info@szamlazz.hu 

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.  

Telefonszámaink (csak automata tájékoztatás): +3630 35 44 789 

 

4). Adatközlőként tudomásul veszem továbbá, hogy tájékoztatást kérhetek az adatkezelésről, 

kérhetem továbbá a  személyes adataim korlátozás nélküli, ingyenes helyesbítését, frissítését 

és törlését, (e-mail: info@rajtammulik.hu, írásban postai úton: 4225. Debrecen-Józsa, Vértanú 

u. 6.,) emellett megillet a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés, valamint a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga. 

 

5.) Direkt Marketing 

Tudomásul veszem, hogy Adatközlőként, e-mail címemnek megadásával, kifejezetten 

beleegyezem abba, hogy adataim az Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat az 

Adatkezelő kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen 

üzletszerzés céljából, minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulásom 

megadásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés 

céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) részemre reklámot 

továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját 

szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Kijelentem hogy az adatszolgáltatás 

önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Tudomásul veszem, hogy 

jogosult vagyok arra, hogy az Adatkezelő által kezelt adataimról bármikor tájékoztatást 

kérjek, illetve hogy adataim módosítását, törlését, valamint hozzájárulásomat bármikor, 

korlátozás nélkül ingyenesen visszavonjam az Adatkezelő címére postai úton, illetve a  e-mail 

címre küldött bejelentéssel. 

 

 

https://www.szamlazz.hu/
mailto:info@szamlazz.hu
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Adatvédelmi tájékoztató 

1. Általános tudnivalók 

Végh Sándor, selfless tréner, coach, GNM, theta healing konzulens által üzemeltetett 

www.rajtammulik.hu Adatkezelő (továbbiakban: ADATKEZELŐ) a felhasználók, adatközlők 

(továbbiakban: ADATKÖZLŐ) adatait az adatvédelemre vonatkozó mindenkor érvényes 

törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel. Az erre vonatkozó szabályok a 

jelen Adatvédelmi szabályzatban olvashatók, amely az adatkezelési módszerek mellett az 

adatvédelemre és személyes adatok biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít. 

Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 

során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. 

törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény, és az azt a 2015. évi CXXIX. törvény, illetve a kutatás és közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. 

rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.   

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése 

2.1. Az Adatközlő e-mail címének megadásával önkéntesen, kifejezetten és egyértelműen 

hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a 2.2. pontban pontosan megjelölt személyes adatait 

tárolja, abból a célból, hogy számára hírleveleket küldjön, direkt marketing tevékenységet, 

műveleteket tartalmazó levelet küldjön. Adatközlő tudomásul veszi, hogy a megadott 

személyes adatai további regisztráció elvégzéséig az Adatkezelő kizárólag a fent nevezett 

célból, a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.  

2.2. Az Adatfeldolgozó kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a 

látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: 

név, cím, telefonszám, E-mail cím, számlázási adatok) az Adatközlő részére nyújtott 

szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban 

meghatározott célok eléréséhez van szüksége. 

Az Adatközlő adatai megadásával kifejezetten hozzájárul azok, fenti célok érdekében történő 

felhasználásához. Az Adatkezelő a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig 

tárolja az Adatközlő személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében 

indokolt, illetve ameddig az Adatközlő az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem 

vonja. (e-mail: info@rajtammulik.hu, írásban postai úton: 4225. Debrecen-Józsa, Vértanú u. 

6.) Az Adatfeldolgozó az Adatközlő személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, 

továbbítja, illetve teszi nyilvánossá a fentiekben megjelölt, adatfeldolgozással megbízott 

cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi. 

 

3. Személyes adatok védelme 

A megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint az alábbiakban megjelölt 

Adatfelhasználók kezelik, akiknek a hozzáférése az adatok tárolásához elengedhetetlenül 

szükséges. A személyes adat tárolásával összefüggő technikai műveletek elvégzésére 

Adatfeldolgozóként http://listamester.rajtammulik.hu/ valamint a https://www.szamlazz.hu 

jogosult. Adatközlő hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az Adatkezelő az 

alábbi cégeknek, mint adatfeldolgozóknak, vagy mint az adattovábbítás címzettjeinek átadja. 

http://www.rajtammulik.hu/
mailto:info@rajtammulik.hu
http://listamester.rajtammulik.hu/
https://www.szamlazz.hu/
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4. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói 

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító 

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális 

azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó 

következtetés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; 

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele; 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem 

lehetséges; 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a 

jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi; 

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval; 

5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése 

Az Adatközlő tudomásul veszi továbbá, hogy tájékoztatást kérhet az adatkezelésről, kérheti 

továbbá a  személyes adatai korlátozás nélküli, ingyenes helyesbítését, frissítését és törlését, 

(e-mail: info@rajtammulik.hu, írásban postai úton: 4225. Debrecen-Józsa, Vértanú u. 6.,)                         

emellett megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás joga joga. 
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6. Direkt Marketing 

Az Adatfeldolgozó nem küld kéretlen levelet. Az Adatközlő, e-mail címének megadásával, 

kifejezetten beleegyezett abba, hogy adatai az Adatkezelő adatbázisába kerüljenek, és azokat 

az Adatkezelő kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen 

üzletszerzés céljából, minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása 

megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlen üzletszerzés 

céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint 

hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében 

felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. 

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy 

adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen 

visszavonja az Adatkezelő címére postai úton, illetve a  e-mail címre küldött bejelentéssel. 

7. Kiskorúak védelme 

Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az 

ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását. 

A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a 

törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem 

töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes 

képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az 

adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, 

jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 

jóváhagyása nem szükséges. 

8. Az adatkezelésért felelős 

Név: Végh Sándor 

Lakcím: 4225. Debrecen-Józsa, Vértanú u. 6. 

Tevékenységi kör: U 960901-mns. egyéb személyi szolgáltatás, U 855901 mns. egyéb 

oktatás, U702203 Humánpolitikai üzleti tanácsadás. 

Adószám: 68010016-1-29 

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-113499/2017. 

 

Hírlevélküldés: A ListaMester online hírlevélküldő szolgáltatás üzemeltetője biztosítja 

Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság (BITHUSZÁROK BT.) 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. 

Képviselő neve: Mizera Ferenc ügyvezető 

Cégjegyzékszám:  13-06-065996  

Statisztikai számjel: 21158218-7220-212-01 

Adószám: 21158218-2-13 

E-mail: info@bithuszarok.hu, info@listamester.hu  

 

Online számlázószoftver neve: Számlázz.hu 

Számlázó elérhetősége: https://www.szamlazz.hu/ 

Szolgáltatást nyújtó cég neve: KBOSS.hu Kft. 

Szolgáltatást nyújtó cég adószáma: 13421739-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-303201 

mailto:info@bithuszarok.hu,
mailto:info@listamester.hu
https://www.szamlazz.hu/
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Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.  

Email: info@szamlazz.hu 

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/c.  

Telefonszámaink (csak automata tájékoztatás): +3630 35 44 789 

 

mailto:info@szamlazz.hu

