
ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI 
SZABÁLYZAT 

  

1. A Szabályzat célja 
 
Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy a 
www.divinesouls.hu domain név alatt, Hegyi Ivett, Lukács Zsuzsanna és Maximovits Anett (a 
továbbiakban együttesen: Adatkezelő) által üzemeltetett weboldal adatkezelési gyakorlatát 
ismertesse a weboldalra érkező látogatókkal (a továbbiakban Felhasználók) és az alkalmazott 
adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse. 
 
Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Felhasználók információs önrendelkezési jogát, valamint 
az 
információ szabadsághoz és biztonsághoz való jogát, melyeket az adatvédelem általános 
alapelveit és a vonatkozó jogszabályi előírásokat megtartva juttat érvényre, az Adatkezelést 
pedig a jelen Szabályzatban és a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. 
 
A jelen Szabályzat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXXII. törvény, az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) és a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján került megalkotásra. A jelen 
szabályzatban használt fogalmak és szakmai kifejezések a GDPR-ban foglalt fogalom 
meghatározásokkal azonos jelentéssel és tartalommal bírnak. 
 
Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a változó jogszabályi környezethez, illetve a 
weboldal változásához igazodva a jelen Szabályzatot bármikor módosítsa. A mindenkor 
hatályos Szabályzat a weboldalon kerül közzétételre. 
 
A Felhasználók a weboldal használatával elfogadják a jelen Szabályzatban foglaltakat. 

2. Ki gyűjti a személyes adatokat (az Adatkezelő személye és 
elérhetősége)? 

 
Név: Hegyi Ivett (magánszemély) 
Lakcím: 1153 Budapest Pázmány Péter utca 48 3/3 
Telefonszám: +3630 4910328 /  +65 93533965 
Email cím: ivett.hegyi@gmail.com 
Adószám: 8443811943 
 
Név: Lukács Zsuzsanna (magánszemély) 
Lakcím: 3980, Sátoraljaújhely, Szeder utca 13. 
Telefonszám: +36 70 866 6972 
Email cím: lukacs.zsuzs@gmail.com 
Adószám: 8442601554 



 
Név: Maximovits Anett (magánszemély) 
Lakcím: 1053, Budapest, Vámház körút 8. Fsz.2. 
Telefonszám: +36303861363 
Email cím: maximovitsanett@gmail.com 
Adószám: 8441981388 
 
 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelése során biztosítja a 
hatályos magyar és uniós jogszabályoknak történő megfelelést és megtesz minden tőle 
elvárható szükséges intézkedést a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében. 
 

3. Milyen adatokat gyűjtök és kezelek, illetve mennyi ideig tárolom 
azokat? 

  
3.1 Kapcsolatfelvétel és hírlevél feliratkozás a www.divinesouls.hu honlapon keresztül 
 
Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli a Felhasználó által a hírlevélre történő 
feliratkozáskor vagy a kapcsolatfelvétel során megadott nevet és e-mail címet. A feliratkozás 
kizárólag a Felhasználó – jelen Szabályzat szerinti – adatkezeléséhez való hozzájárulásával 
valósulhat meg. Az adatkezelés célja: a www.divinesouls.hu oldalon kommunikált táborokkal, 
programokkal kapcsolatos információ, illetőleg anonim kérdőívek küldése a Felhasználó 
részére.  
 
Az adatkezelés időtartama: a www.divineosuls.hu szolgáltatás nyújtásának időtartama, illetve 
a további e-mail üzenetek küldéséről történő leiratkozásig terjedő időtartam. A hírlevél útján 
történő további megkeresésekről a hírlevelek alján található linkre kattintva lehet leiratkozni. 
A leiratkozás a hozzájárulás visszavonásának tekintendő. A hozzájárulás visszavonását 
követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek. Az Adatkezelő ezen személyes adatokat 
nem továbbítja harmadik személyek vagy további adatfeldolgozók részére. 
  
3.2 Részvételi szándék kinyilvánításakor a www.divinesouls.hu oldalon hirdetett 

táborok egyikére 
  
A weboldalon meghirdetett eseményeken, táborokon történő részvételi szándék jelzésekor, a 
szerződés megkötésekor és azt követően a Felhasználó egyéb személyes adatait (például: 
személyes motivációk, célok, social media profil linkje, munkáltató szektor, kor, telefonszám 
stb.) is megadhatja az Adatkezelő számára, amivel hozzájárulnak a Divine Souls’ Mission tábor 
ügyfélélményének fokozásához.  
  
A személyes adatok kezelésének időtartama: a www.divineosuls.hu által nyújtott 
szolgáltatás időtartama.  
  



3.3 A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó 
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során 
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus 
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a 
felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül, a belépéskor, illetve kilépéskor 
automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói személyes adatokkal 
– törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –nem kapcsolhatók össze. A személyes 
adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

  
3.4 Weboldal cookie-kat alkalmaz. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője 

által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett 
weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes adatokat, úgy, 
mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy 
jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra 
a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén 
a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az "Ideiglenesen 
letöltött internet fájlok"), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben 
nem szeretné, hogy az üzemeltető cookie-kat alkalmazzon, úgy inaktíválja azok fogadását 
a web-böngészőjében.  

 
További böngészőspecifikus információk:  

− Firefox  
− Microsoft Edge  
− Chrome  
− Safari  

 
A cookie-król és működésükről a következő forrásból szerezhet további információkat:  

− Wikipedia  
 
(A jelen Szabályzatban hivatkozott külső honlapok tartalmáért nem vállalunk felelősséget. 
 
Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, 
hacsak Ön nem töröli azokat korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k 
használatának mellőzése a weboldalunk korlátozott működését vonhatja maga után.  
 
Oldalunk által használt cookie-k listája: 

− Google Analytics cookie  
− Google AdWords cookie  
− Facebook cookie  
− Instagram cookie  

 

A használt cookie-król a közösségi oldalak adatvédelmi irányelvei között tájékozódhat:  

− https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu 
− https://www.facebook.com/about/privacy 
− https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig 

 



Tájékoztatjuk, hogy a jelen weboldal használata során harmadik féltől származó cookie-k 
(sütik) is kerülhetnek a berendezésére, amely a tartalmak közösségi oldalakon való 
megosztását, a látogatottsági statisztikák készítését vagy marketingtevékenységünk 
támogatását segítik elő.  
 
Jelen weboldalon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálhatja – pl. Facebook Like 
gomb, Instagram profil linkje –, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is 
cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon 
találja. Az Adatkezelő nem ellenőrzi harmadik felek weboldalait, és nem felelős más külső 
weboldalak tartalmáért.  
 
Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja 
van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, 
vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit) szeretne küldeni. 
Kérjük, amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja 
cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő 
képernyőjét.  
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k (sütik) működésének korlátozásával a weblap 
bizonyos funkciói működésképtelenné válhatnak. 
  
3.5 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) 

meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő 
regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő 
adatkezeléseket, melyekre a vonatkozó jogszabályok, a jelen Szabályzat, illetve a felek 
megállapodása alkalmazandó. 

 

4. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja 
  
4.1. Az Adatkezelő jogalapja a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó 

önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 
(Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján. A hozzájárulást Felhasználó az egyes 
adatkezelések tekintetében a weboldal használatával, a regisztrációval, hírlevél 
feliratkozással, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. 

 
4.2. Az Adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló 

szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes 
személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének 
időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. 

 
4.3. A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok 

kezelésének célja a www.divinesouls.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások 
nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, az ügyfeleinkkel (Felhasználókkal) 
való kapcsolattartás, így különösen: 



 
− online tartalomszolgáltatás; 
− a Felhasználóval való kapcsolattartás; 
− a Felhasználó által igénybe vett szolgáltatások valamint hirdetések 

testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele; 
− egyedi Felhasználói megkeresések kezelése, intézése; 
− statisztikák, elemzések készítése; 
− a Felhasználók jogainak védelme; 
− az Adatkezelők jogos érdekeinek érvényesítése. 

  
4.4. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai 

rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. 
  
4.5. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő 

célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok 
számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a 
felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. 

 

5. Személyes adatok továbbítása és feldolgozása 
  
5.1. Az Adatkezelő a szolgáltatásai nyújtása során a személyes adatokat harmadik személy 

(Adatfeldolgozó) részére továbbíthatja, feltéve, hogy az Adatfeldolgozó adatkezelésre 
vonatkozó gyakorlata megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A Felhasználó a 
jelen Szabályzat elfogadásával az Adatfeldolgozó részére történő adattovábbításhoz és az 
általa történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja. Az Adatkezelő az ilyen külső 
szereplők, Adatfeldolgozók adatkezelési gyakorlatáért nem felelős. 

 
5.2. Az adatok kezelését az Adatkezelő végzi, továbbá a szerződéses ügyfelek adatainak 

kezelése és tárolása tekintetében az Utazásszervező is részt vesz az adatok 
feldolgozásában a számlák kiállítása céljából. Az Utazásszervező adatai: 
 
Cégnév: Tevékenység Világszerte Utazás Kft 
Cím: 1185 Budapest Szent László u 65 
Tevékenység: Utazásszervező 

 
5.3. A személyes adatok tárolásának és továbbításának egyik alaprendszere a Google (Google 

Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további 
elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online 
dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó 
külön szolgáltatások: 
− Gmail for business 
− Google Drive 
− Google Docs 
− Google Analytics (adatvédelmi elvei) 

 



5.4. Az Adatkezelő a csoportos reklám üzenetek, e-mailek tekintetében a MailChimp 
szolgáltatásait veszi igénybe (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), aki a 
www.mailchimp.com oldalon tárolja a részére átadott személyes adatokat az 
adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. 

  

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek 
  
6.1. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó részére, az általa 

kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, 
időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg 
személyes adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül 
elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást. 

  
6.2. A Felhasználó jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt 
személyes adataihoz hozzáférést kapjon. 

 
6.3. A Felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni. 
  
6.4. A Felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. Törlési kérelem esetén az 

Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 munkanapon belül törli az adatokat, 
ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a 
jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján előírt adatkezelésekre, azokat az 
Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban előírt időtartamig megőrzi. 

 
6.5. A Felhasználó kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelők korlátozzák, 

ha a Felhasználó vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. 
 
6.6. A Felhasználó jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adatairól másolatot kérni, és 

azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani. 
  
6.7. A Felhasználó a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül 

gyakorolhatja: 
 
Levelezési cím: 1153 Budapest Pázmány Péter utca 48 3/3 
Email: divinesouls.mission@gmail.com 

  
6.8. A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt 

érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az 
Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. 

  
6.9. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez a kapcsolatfelvétel során 

harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt 
okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. 
Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró 



hatóságoknak, bíróságnak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása 
céljából. 

 

7. Záró rendelkezések 
 
7.1. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok 

biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 
felvett, tárolt, illetve kezelt személyes adatok védettek legyenek, illetőleg mindent 
megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan 
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

 
7.2. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem 

kapcsolhatók össze a Felhasználók által a kapcsolatfelvétel során megadott egyéb 
személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező 
adatokkal.  

 
7.3. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti 

adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és 
ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít 
számára, hogy a további hozzájárulást megtagadja. 

  
7.4. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a felhasználók értesítése 

mellett egyoldalúan módosítsa. Az Adatkezelő jelen Szabályzat módosításairól szóló 
tájékoztatást közzéteszi a www.divinesouls.hu weboldalon. A módosítás hatályba 
lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással 
tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat. 

 
Budapest, 2019. május 9. 


