
 

Hírlevél Szabályzat 

Jelen szabályzatban röviden részletezzük feliratkozni szándékozó látogatóink számára a Duplázz Velünk 
hírlevelére történő feliratkozással járó tudnivalókat: 

I. Feliratkozási kategóriák 

Jelen feliratkozáshoz nem szükséges a duplazzvelunk.com weblapon regisztrálni, egyúttal a regisztráció nem jár 
automatikusan a jelen hírlevélre történő feliratkozással. 

A regisztrációval rendelkező nem premium tag Feliratkozók, valamint a nem regisztrált Feliratkozók tartalmilag 
ugyanazon leveleket kapják meg, viszont a regisztrációval rendelkező Prémium felhasználó Feliratkozóink / 
előfizetőink esetenként eltérő tartalmú és / vagy az előbb említett Feliratkozókhoz képest csak nekik szóló 
prémium e-maileket kaphatnak. 

II. A hírlevelek tartalma 

Azon érdeklődők számára, akik nem feltétlenül látogatnának napi szinten a Duplázz Velünk weboldalára friss 
hírekért, ez úton küldünk tájékoztatást újabb ingyenes tippekről, blogbejegyzésekről, illetve a sportvilág napi 
történéseiről. 

Esetenként ez úton küldünk továbbá tájékoztatást: 

- Prémium csomagokkal kapcsolatos akciókról 

- Új csomagok megjelenéséről 

- A weboldallal kapcsolatos, valamint az ott nyújtott szolgáltatást érintő újdonságokról, változásokról 

III. Hozzájárulás 

A feliratkozás rögzítéséhez, valamint a IV. pontban foglalt feltételek alkalmazásához, és ezáltal a hírlevél-
szolgáltatás nyújtásához mindenképp a feliratkozni vágyó kifejezett szándék-nyilatkozatára van szükségünk: 

Jogszerűen ehhez: 

- egyébként is illendő, de feltétlen szükséges ezen sorok megismerése, valamint 

- ezen szabályzat elfogadása a hozzájárulás tényét igazoló pipa útján, a feliratkozási adatok megadása 

alatt. 

Utóbbi hozzájárulás tényét, mint kifejezett hozzájárulás megadását kezeljük és napló-file-okban tároljuk 

annak igazolásaként, hogy a jelen szabályzat keretein belül hírlevél-szolgáltatás nyújtásának jogalapja a 

Feliratkozó akarata, mely korrekt és érthető tájékoztatáson alapul. 



 

IV. A hírlevelek tartalmára, valamint a jelen hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó feltételek: 

A) Szerződési feltételek: 

- Feliratkozó által megadott adatokból származó károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

- A hírlevelek tartalma minden esetben Szolgáltató szellemi terméke, annak egységes, vagy akár teljes 
felismerhetőségi jellegét megtartva részbeni, engedély nélküli felhasználása tilos és jogellenes. 

- A hírlevelek semmilyen körülmények között nem tartalmaznak szerencsejátékkal kapcsolatos promóciót, 
arra való buzdításra alkalmas közlést, felhívást, vagy a II. pontban foglaltakon túl egyéb reklámot. Nem 
küldünk spam-okat, sem nem élünk vissza ezen elérési úttal. 

- A sportvilág ez úton közölt híreivel, valamint egyéb blog-bejegyzésekkel, elemzésekkel kapcsolatosan 
Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a feliratkozó cselekedeteiért, amit esetlegesen ezen 
információk olvasása következményeként saját értelmezése és megfontolása és akarata alapján, 
Szolgáltatótól való befolyás-mentesen esetlegesen foganatosit. Szolgáltató tények elemzését prezentálja a 
saját szubjektív megítélése szerint, melyből következtetések maximum logikai összefüggésekben von le, 
amelyek eredőire nincs objektív garancia, és nem alkalmasak üzleti / pénzügyi döntések Szolgáltató részére 
felróható, de Feliratkozó általi meghozatalára, vagy ezen közölt információk alkalmazásával más harmadik 
személyeknek erre ösztönzésére. 

B) Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés: 

Adatkezelő / Szolgáltató:  Deák-Takács Nóra – egyéni vállalkozó 

Nyilvántartási szám:    55334459 

Székhely:    2330 DunaharasztiI, Rónai György utca 25. 

Statisztikai számjel:    56664450-9609-231-13   

Adószám:    56664450-1-33 

Elektronikus kézbesítési cím:  duplazzvelunk@gmail.com 

Nyilvántartó hatóság:    Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Kapcsolat:     info@duplazzvelunk.com 

A kezelt személyes adatok köre: A Feliratkozó által megadott név és e-mail cím. 

Jogalap: Feliratkozó hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont ; 2008. évi XLVIII. törvény 6. §. 

Adatkezelés célja: A jelen szabályzat II. pontjában foglaltak szerinti marketing és tájékoztatás. Ezen túl sem 
egyéb kereskedelmi sem egyéb marketing tevékenységet nem végzünk az itt megadott adatokkal. 



 

Automatikus döntéshozatalt nem alkalmazunk, nem profilozunk, nem kereskedünk adatokkal. Legfeljebb a saját 
működésünk mérésére készíthetünk eseti statisztikákat, melyben a Feliratkozó adatai nem szerepelnek, a 
statisztikák a Feliratkozó azonosításra nem alkalmas aggregált statisztikák. 

Kezelt adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre: Adatkezelő, valamint a hírlevél-rendszert üzemeltető 
megbízottak, akik az üzemeltetéshez szükséges admin-jogosultság körében hozzáférhetnek a rendszeren belül 
a megadott adatokhoz, ugyanakkor kizárólag technikai műveleteket végeznek a rendszeren belül, és mindenkor 
szerződéses titoktartási kötelezettség köti őket, közreműködésükért adatkezelő mint saját tevékenységéért 
felel. 

Az adatkezelés időtartama: A Feliratkozó általi hozzájárulás kifejezett visszavonásáig (leiratkozásig).  
A hírlevélről leiratkozás lehetősége valamennyi hírlevélben szereplő link útján, valamint a 
duplazzvelunk@gmail.com e-mail címre küldött kifejezett Feliratkozói kérésre biztosított. 

Adatfeldolgozó: Amazon Web Services, Inc. („AWS”), Cím: 410 Terry Ave N, Seattle, WA, 98109-5210, United States 

Adatfeldolgozóhoz közvetlen kapcsolat: https://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/ 

Az Amazon Simple Email Service szolgáltatását használjuk a rendszer üzemeltetéséhez: 

- A szolgáltatás leírása 

- Adatfeldolgozó rövid tájékoztatója a szolgáltatás alapelveiről 

- Adatfeldolgozó adatkezelési szabályzata, mely őt első sorban velünk szemben köti 

- Adatfeldolgozó Szolgáltatás-specifikus Adatvédelmi tájékoztatója 

- Adatfeldolgozó nyilatkozata az EU Adatvédelmi ernyő tiszteletben tartásáról 

- Adatfeldolgozó Szolgáltatás-specifikus Tájékoztatója a szolgáltatás működési kereteiről és korlátairól, 

ahol annak 15. és 29.3-4. pontjai vonatkoznak Feliratkozóinkra. 

Sajnos magyar nyelven nem elérhetőek ezek a tartalmak, mi azonban elolvastuk és feldolgoztuk mindezt, és 
röviden, a Feliratkozó számára releváns összegzésben az alábbiakban prezentáljuk: 

- Az Amazon csak a mi adatainkkal foglalkozik, a klienseinkével nem. 

- Klienseinkkel kapcsolatos átmenő adatforgalomról ők is csupán belső statisztikákat készítenek, adatot 
nem adnak ki, sem nem értékesítenek, sem saját célra nem használnak fel semmilyen formában. 

- Bármilyen adatot csak a szolgáltatás nyújtásához szükséges ideig tárolnak, illetve bármely feldolgozási 
műveletet csak a szolgáltatáshoz kapcsolódó funkciók üzemeltetése kapcsán végeznek. 

- Ugyan őket nem köti közvetlenül a GDPR jelen szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban, ugyanakkor 
hivatalos kötelezettségvállalással szolgáltatnak az EU területén arra vonatkozóan, hogy amennyiben 
nem ésszerűtlen vagy számukra nem okkal vállalhatatlan, úgy minden esetben igyekeznek maximálisan 
megfelelni a GDPR szabályainak. Erre mi magunk figyelünk, erről mi magunk gondoskodunk, mint 
szerződött szolgáltatást igénybe vevők. 

mailto:duplazzvelunk@gmail.com
http://www.aws.amazon.com/
https://aws.amazon.com/contact-us/compliance-support/
https://aws.amazon.com/ses/
https://aws.amazon.com/aup/
https://aws.amazon.com/privacy/
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=GX7NJQ4ZB8MHFRNJ
https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202135380
https://aws.amazon.com/service-terms/


 

Adatkezelő hírlevél-rendszerét az AWS felhasználásával üzemeltető informatikai partner:  

Scitus Group Ltd. 

Székhely: Unit 46., Enterprise Centre, Lavery avenue, Park West Industrial Park, Dublin 12, Ireland 

Adószám:     IE3245252BH 

Képviseli:    Horváth-Veress Balázs, ügyvezető igazgató 

E-mail:      balazs.horvath@scitusgroup.com 

Tel.:      +36 70 365 7258 

Bármely, akár az Adatfeldolgozó működésével, akár a jelen hírlevél-rendszer működésével kapcsolatos 

kérdésben forduljon bizalommal közvetlenül az Adatkezelő Szolgáltatóhoz az  

info@duplazzvelunk.com e-mail elérhetőségen! 

A duplazzvelunk.com Adatkezelési Szabályzatának bevezető része, valamint annak VI. – IX. pontjai részletesen 
tartalmazzák az érintettek jogait, jogorvoslati lehetőségeit, és az egyéb olyan, jogszabályokban foglalt 
kötelező tájékoztatásokat, melyek a jelen hírlevél-szolgáltatásra megfelelően irányadók, és az Adatkezelő 
Szolgáltatót minden általa nyújtott szolgáltatás tekintetében azonos módon kötik. 

Jelen szabályzat bármely módosulásával kapcsolatosan a Feliratkozók előzetesen, hírlevél formájában 
értesülnek kiemelt leiratkozási lehetőség kíséretében. Ezt követően, leiratkozás hiányában a módosuló 
szabályokat Feliratkozó által elfogadottnak, az fennálló jogviszonyt ekként folytatólagosnak tekintjük.  

Hatályos: 2023.02.01. 

 

https://duplazzvelunk.com/files/kezelesi_tajekoztato.pdf

