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Általános felhasználási, adatkezelési és szerződéses feltételek

1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának
időtartama és továbbításának esetei
A csodavagyok.hu weboldal üzemeltetőjeként én vagyok a szolgáltató, illetve
adatkezelő.
A személyes adatok, amiket (Szolgáltatóként) alkalmanként elkérek tőled, az
alábbiak:
• A neved és az e-mail címed a kapcsolattartáshoz.
• A telefonszámod
A nevedet és az e-mail címedet a MailChimp rendszerében tárolom. Erre a névre és
e-mail címre küldöm
• a hírlevelemre való feliratkozáskor az ajándékodat,
• a marketing célú hírleveleket, hogy elsőként értesülhess minden újdonságról: az új
blogbejegyzésekről, programokról, kurzusokról, valamint az összes fontos
információt, ha bejelentkeztél egy programra. Ezek az adatok addig maradnak nálam,
amíg le nem iratkozol – ezt pedig bármikor, egyetlen kattintással megteheted, mert
minden egyes levelem végén megtalálod az ehhez szükséges linket.
Amikor jelentkezel egy programra, azt egy Google Űrlapon teszed, amit a Google Drive
tárol. Amikor vége az adott programnak, innen törlök minden adatodat.
Az
adataidat
rajtam
kívül
senki
nem
látja.
Az adataidat semmilyen más módon nem továbbítom, nem adom át és nem adom el.
Vigyázok rájuk.
Az adatkezelési elveim összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos
jogszabályokkal, így különösen a következőkkel: 2011. évi CXII. törvény, 1995. évi
CXIX. törvény, 2001. évi CVIII. törvény és 2008. évi XLVIII. törvény.
Ha a MailChimpben tárolt adataidat (név és e-mail cím) szeretnéd megnézni vagy
megváltoztatni, akkor a kéréseddel írj nekem egy e-mailt (az egeszseg@keola.hu email címre. Erre a lehető legrövidebb időn belül (de
legfeljebb a kötelező 30 naptári napon belül) reagálok.
2. A feliratkozók hozzájárulásának megszerzése, a módosítás joga
Ha írsz nekem egy e-mailt, ezzel megadod a nevedet és az e-mail címedet. Ha
felhívsz telefonon, megadod a telefonszámodat. Ha a honlapon keresztül teszel fel egy
kérdést, akkor is megadod az e-mail címedet, mert csak így tudok válaszolni. Ezen a
módon tehát adatokat közölsz velem, amiket én látni fogok. Ezért csak akkor tedd,
ha hozzájárulsz ahhoz, hogy én ezeket az adatokat lássam. Ha feliratkozol a
hírlevelemre a csodavagyok.hu oldalon, akkor felkerülsz a (MailChimpben tárolt)
levelező listára. Innen természetesen bármikor leiratkozhatsz, ahogy erről korábban
már írtam. És újra feliratkozhatsz, ha meggondolod magad.
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Ha viszont nem iratkozol fel, csak írsz nekem egy levelet, akkor nem kerülsz fel
automatikusan a levelezőlistára, és nem kapsz hírlevelet, csak, ha ezt külön kéred.
3. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai
Ahogy az egyéni konzultáció, és a csoportok vezetése során, itt is teljes titoktartást,
és az adataid biztonságáért felelősséget vállalok. Az adataidra vigyázok, nem adom át
őket senkinek. Ugyanolyan értékkel és fontossággal bírnak a számomra, mint a saját
adataim.

4. Az adatok védelme, adatkezelési felelős
Minden adatod a MailChimpnél tárolódik, illetve ideiglenesen a Google Drive
felületén. Nálam semmilyen más nyilvántartás nincs, sem elektronikusan, sem
papíron. Biztonságos jelszavakkal védem mindegyik adatbázist.
Az adatkezelési felelős a cégem, a KEOLA Kft. (2030 Érd, Felső u. 53., adószám:
13325671-1-13). A kapcsolattartó én vagyok. Én biztosítom az adatvédelemmel
kapcsolatos személyi és tárgyi feltételeket.

5. A honlapon történő jelentkezés és megrendelés
Ha egy programra jelentkezel, azzal biztosítod a helyed, hogy átutalod (vagy az adott
banki fiókban befizeted) a részvételi díjat. Amint az összeg megérkezett a bankba,
erről értesítést kapok. Néhány
órán belül visszajelzek neked, elküldöm a számlát, és a részvétellel kapcsolatos
minden fontos információt is (a helyszínről, a kezdési és befejezési időpontokról, stb.)
Ha a programra mégsem tudnál eljönni, a részvételi díjat nem áll módomban
visszajuttatni neked, ám a részvétel lehetőségét átadhatod valaki másnak.
6. A honlapon található információk felhasználására vonatkozó feltételek
A honlapon található információk célja, a testi – lelki egyensúly kialakítása, a belső
béke elérése, egy megnyílás a tudatfejlődésünk előtt, és a feltétel nélküli szeretet
megismerése. A honlapon olvasható információk nem helyettesítik az orvosi vagy
pszichiátriai tanácsadást, ellátást és terápiát. Nem adok orvosi vagy pszichológiai
tanácsot, és nem is mondom meg pontosan, hogyan kellene döntened, vagy mit
kellene csinálnod, hiszen nem tudhatom mi a legjobb számodra. Egy olyan teret
biztosítok, ahol béke van és szeretet, és képes lehetsz befelé figyelni, hogy meghalld
belső, Igazi Hangodat. A honlap minden írása általános információkkal szolgál a
szellemi és érzelmi jólétet keresők számára.
Ha kérdésed van feltétlenül írj nekem:
Lévai Anikó
egeszseg@keola.hu
+36309506203
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