
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 
Szolgáltatások igénybevételéhez 

 
 

Az Adeptus Szellemi Klub (székhely: 1132. Budapest, Visegrádi u. 59. 9/96, 
cégjegyzékszám: Fővárosi Cégbíróság 01-11-004220, képviselője Wasznerné Both 
Annamária cégvezető), továbbiakban „Adatkezelő” számára: 
A Jelentkező az Adeptus Szellemi Klub által meghirdetett szolgáltatásokra való 
jelentkezéssel és az azokon való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a megadott személyes adatok a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően a szolgáltatás lebonyolítása céljából Adatkezelő a jelen tájékoztatóban ill. a cég 
www.adeptus.hu honlapján található „Adatkezelési Nyilatkozat alapelvek”-ben foglaltak 
szerint kezelje: 
 
A választott szolgáltatás: 
(kérjük, választását X-szel jelölje be) 
 
O Grafológiai személyiségkép készítés 
 
O Számmisztikai elemzés 
 
O Színterápia 
 
O Szellemgyógyászat 
 
O Rajzos személyiségkép készítés 
 
O Asztrológiai tanácsadás és elemzés 
 
O Tértisztítás 
 
O Feng Shui tanácsadás és konzultáció 
 
O karmatanácsadás 
 
 
 
 
A szolgáltatások igénybevételéhez szükséges személyes adatok:  
 
Név: ………………………………………………………………………………………. 
 
Születési név: …………………………………………………………………………… 
 
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………… 
 
E-mail cím: ………………………………………………………………………………. 
 
Lakcím: …………………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: ……………………………………………………………………………. 
 
 
 

http://www.adeptus.hu/


Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez speciálisan szükséges adatok: 
(Választását és a kért adatok körének tudomásulvételét kérjük jelölje X-szel) 

 
O grafológiai személyiségkép készítéséhez a Jelentkező által megadott írásminta 
 
O asztrológiai tanácsadás és elemzés szolgáltatás igénybevételéhez:  
- a születési idő pontosabb, óra és perc adatainak is  megadása  
- ennek hiányában fontosabb életesemények napra pontos megadása 
Az asztrológiai szolgáltatás igénybevételével Jelentkező hozzájárul, hogy az asztrológiai 
elemzésénél esetlegesen felmerülő, a szolgáltatás magasabb szintű teljesítését elősegítő 
szakmai konzultációs célból az Adatkezelő a titoktartás, az etikai alapelvek és az 
adatkezelési  szabályok betartása mellett harmadik félnek (asztrológus tanácsadó 
kollégának) adatait továbbítsa. 
 
O Feng-shui tanácsadás és konzultáció szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az épület / 
helyiség / lakás méretarányos alaprajza, az épület / ház / helyiség / lakás pontos építési 
idejének megadása, illetve a helyszínen az Adatkezelő által készített fotók. 
 
Adatkezelő a személyes ill. a speciálisan szükséges adatokat is az Adatkezelési 
Nyilatkozatban leírt szempontok alapján kezeli. Jelentkező hozzájárul, hogy személyes ill. 
speciálisan megadott adatait Adatkezelő elektronikusan és papír formátumban is tárolhassa. 
 
Az adatkezelés célja: a választott szolgáltatás lebonyolítása 
Az adatkezelés jogalapja: a Jelentkező hozzájárulása 
Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő az oktatással összefüggésben kezelt személyes 
adatokat a szolgáltatás lezárását követően a Jelentkező írásbeli kérelme alapján az azt 
követő 30 napon belül törli. 
 
Az adatok kezelését és feldolgozását az Adatkezelő végzi. Az Adatkezelő a Jelentkező által 
megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és betartja a vonatkozó adatvédelmi 
jogszabályokat.  
A Jelentkező által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és megbízottjai 
férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében 
szükségesek. 
 
A Jelentkezőnek bármikor lehetősége van arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, 
hogy személyes adatainak kezelése megfelelő-e.  
A Jelentkező bármikor kérheti a pontatlan vagy időközben megváltozott adatainak ill. a 
szolgáltatáshoz megadott speciális információinak helyesbítését ill. kiegészítését, mely 
kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni. 
A Jelentkező bármikor kérheti írásban adatainak teljes körű törlését. 
 
A www.adeptus.hu honlapon található „Adatkezelési Nyilatkozat alapelvek” útmutatást 
elolvastam, adataim tárolásához ennek alapján hozzájárulok. 
 
 
 
Dátum………………………………………. 
 
 
      …………………………………………………… 
        Jelentkező aláírása 
 
 

http://www.adeptus.hu/

