
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A tájékoztató közzététele:

Jelen tájékoztató hatályos 2018. 04. 03-tól.

Jelen szerződés pdf-ben itt letölthető, a hatálybalépés napján archiválva: 
Sikeresen.com Adatvédelmi Tájékoztató Hírlevél Feliratkozáshoz

Adatkezelő megnevezése

Név: Mónus Zoltán egyéni vállalkozó

Székhely, postacím: 6800 Hódmezővásárhely, Visszhang u. 12.

E-mail: csakhatekonyan [kukac] gmail [pont] com

Honlap: https://sikeresen.com

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/
A. §-a)

2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlat tilalmáról;
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2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus

információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
(kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:

Webhely: megacp.com

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Hírlevélszoftver szolgáltató

ListaMester

Adatfeldolgozás helye (webhely): 
https://listamester.hu/lmui/faces/LoginPage.jsp

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Webhely: https://listamester.hu

Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8. 

Számlázó szoftver szolgáltató

KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

Feliratkozási feltételek

A sikeresen.com weboldalon és aloldalain kezdeményezett feliratkozás jelen 
feliratkozási feltételek kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, 
ingyenes tartalmak letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett 
kifejezett előzetes hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (sikeresen.com) 
elektronikus levelet fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására 
vonatkozó információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak 
tartalmára vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és 



alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést 
is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan 
adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az 
adatbázisból

és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés

Feliratkozáskor kizárólag egyetlen adatot kérünk el, az e-mail címet. Ezt az e-
mailcímet kizárólag az adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos 
információk küldésére használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím. A hírlevél 
szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a feliratkozás időpontját rögzíti. 

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott e-mail címet hírlevél küldési
céllal kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A feliratkozás önkéntes. A feliratkozás dupla megerősítéses rendszerrel 
történik, azaz amíg a feliratkozás kezdeményezésekor megadott e-mail címre 
elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig 
semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük.

Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírelvél listájára, és újra 
feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A 
feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik
személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás 
bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő 
leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az 
érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található 
„leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.
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2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és 
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a) 2005. évi XC. törvény az elektronikus 
információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 
(kifejezetten a 155.§-a) 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:

Webhely: megacp.com

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Hírlevélszoftver szolgáltató

ListaMester

Adatfeldolgozás helye (webhely): 
https://listamester.hu/lmui/faces/LoginPage.jsp

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

Webhely: https://listamester.hu

Cégnév: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság 

Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8. 

Számlázó szoftver szolgáltató

KBOSS.hu Kft.

Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.

Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu

Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel.

Megrendelési feltételek

A sikeresen.com weboldalon és aloldalain kezdeményezett termék/szolgáltatás 
rendelés kifejezett elfogadását jelenti, azaz a blogértesítő, ingyenes tartalmak 
letöltése és/vagy a hírlevél feliratkozással az érintett kifejezett előzetes 
hozzájárulását adja, hogy a weboldaltól (sikeresen.com) elektronikus levelet 
fogadjon, amelyek a termék/szolgáltatás felhasználására vonatkozó 
információkat, segédleteket, véleménykéréseket, a weboldalak tartalmára 



vonatkozó értesítéseket, és bizonyos esetekben az üzemeltetőnek és 
alkalmanként üzleti partnereinek termékeit, szolgáltatásait reklámozó hirdetést 
is tartalmazhatnak.

A nem létező e-mail címmel, a hírlevél gyűjtő típusú e-mail címmel, valótlan 
adatokkal kezdeményezett feliratkozást figyelmeztetés nélkül töröljük az 
adatbázisból és kizárjuk a weboldalak hírlevél olvasóinak köréből.

Adatkezelés

A rendelési űrlap kitöltésével kizárólag olyan adatokat kérünk el, melyek a 
számlázáshoz és a kiszállításhoz szükségesek. Az e-mail címet a rendeléssel 
kapcsolatos dokumentumok kiküldésére, rendelési/szállítási információk kiküldésére 
és az adatkezelő vállalkozásának weboldalaival kapcsolatos információk küldésére 
használjuk.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott név és e-mail cím, lakcím, 
szállítási cím. A hírlevél szoftver feliratkozáskor még az IP címet és a 
feliratkozás időpontját rögzíti. 

Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott cím a számlázáshoz, az e-mail 
cím a rendeléssel kapcsolatos információk továbbítására, valamint hírlevél 
küldési céllal kezeljük.

Az ad  atkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.  
A megrendelés önkéntes. A megrendelés dupla megerősítéses rendszerrel 
történik, azaz amíg a rendelés kezdeményezésekor megadott e-mail címre 
elküldött úgynevezett visszaigazoló linkre nem kattint rá a felhasználó addig 
semmilyen megadott adatát nem tároljuk és nem kezeljük.

Ha az olvasó már fel van iratkozva a weboldal hírelvél listájára, és újra 
feliratkozik, ebben az esetben nincs dupla megerősítéses rendszer. A 
megrendeléskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik
fél részére semmilyen körülmények között tovább nem adjuk, a Megrendelő az
adatokat bármikor megszüntetheti bármelyik kiküldött elektronikus levélben 
lévő leiratkozási linkre való kattintással.

Az adatkezelés időtartama
Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az 
érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található 
„leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai
A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez való jog.



Minden kiküldött levélben található adatmódosítás és leiratkozás link. Az 
adatmódosító linkre kattintva a felhasználó külön kérelem nélkül is 
tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön
kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet.
Minden kiküldött levélben található leiratkozás linkre kattintva a felhasználó 
külön kérelem nélkül, önállóan törölheti a róla nyilvántartott személyes 
adatokat.
A tájékoztatást, helyesbítést, törlést a csakhatekonyan [kukac] gmail [pont] 
com e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 
30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

Sikeresen.com
A sikeresen.com weboldal célja, hogy technikai eszközök elkészítésével, a 
Wordpress tartalomkezelővel és elkészített írásos és videós anyagainkkal 
könnyen érthetővé, elérhetővé tegyük, hogyan lehet elérni a testi, lelki, anyagi 
jólétet. Ebben segítenek részletes írásaink, gondolkodás formáló anyagaink.
Az írások és az oktatóanyagok szerzője Mónus Zoltán és Mónus Zsuzsanna.

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS
A kényelmes és biztonságos online zetést a Barion Payment Zrt. biztosítja,                
MNB
engedély száma: H-EN-I-1064/2013

A csakhatekonyan [kukac] gmail [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az 
adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: csakhatekonyan [kukac] gmail [pont] com e-mail
címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés 
történt a sikeresen.com weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt 
legfeljebb 30
napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
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