PRIVACY POLICY
1.
1.1.

2.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Az ügyfeleink, valamint a weboldalunkra látogatók magánéletének védelme és személyes és
pénzügyi információinak megóvása az egyik legfontosabb feladatunk. Az alábbi Adatvédelmi
nyilatkozat bemutatja, hogyan gyűjtjük be és védjük meg az Ön adatait. Egy fiók
létrehozásával, vagy a weboldalunk használatával Ön beleegyezik az Ön személyes adatainak
általunk történő begyűjtésébe és használatába, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak
alapján.

SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE

2.1.

Fióknyitáshoz, hatékony üzletmenetet és a vagyonának, valamint a magánéletének
megóvásához szükséges adatokat gyűjtjük be. Ennek érdekében olyan adatokat is gyűjtünk,
melyek segítségével felmérhetjük az Ön igényeit és preferenciáit.

2.2.

A közvetlenül Öntől begyűjtött adatok közé tartozik az Önnel folytatott kommunikációhoz
szükséges adatok, ide értve az Ön nevét, postázási címét, telefonszámát, e-mail címét és az
Ön azonosságát. Fióknyitáskor demográfiai, mint pl. születési dátum, műveltség, foglalkozás,
stb., valamint a velünk folytatott tranzakciók adatait is begyűjtjük. Továbbá, felmérjük az Ön
kereskedelmi gyakorlatát, a megközelítőleges éves bevételét és nettó vagyonát az Ön
pénzügyi helyzetének felmérése érdekében.

3.

SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA
A személyes adatokat a minőségi szolgáltatások és biztonság biztosítása érdekében
használjuk fel, adott esetben. Például, az Öntől begyűjtött információkat az Ön
személyezonosságának és kapcsolatfelvételi információinak megerősítésére használjuk fel.
Továbbá, ezen információkat felhasználhatjuk az Ön kereskedési fiókjának létrehozásához és
felállításához, ügyfélszám és biztonságos jelszó kiállításához, az Ön fióktevékenységeinek
fenntartásához, valamint a fiókját illető információk megosztásához. Ezen információk
segítségével javíthatjuk az Ön számára biztosított szolgáltatásokat, személyre szabhatjuk a
böngészési tapasztalatát és értesíthetjük Önt az Ön számára esetlegesen érdekesnek
bizonyuló további termékekkel, szolgáltatásokkal vagy promóciókkal.

4.

KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAINK ÉS PARTNEREINK
Adatokat oszthatunk meg kapcsolt vállalkozásainkkal azon estekben, ha ezen adatok
szükségesek az Ön által kérelmezett termékek vagy szolgáltatások biztosításához, vagy olyan
lehetőségek biztosításához, ahol a kapcsolataink ajánlatában szereplő termékeket vagy
szolgáltatásokat kívánja használni. Továbbá, partnerségeket és szövetségeket alakíthatunk ki
(közös marketingmegállapodásokkal együtt) olyan jó minőségű termékeket és
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szolgáltatásokat biztosító vállalatokkal, melyek az ügyfeleink számára érdekesek lehetnek.
Információkat oszthatunk meg a partnereinkkel, kapcsolt vállalkozásainkkal és
szövetségeseinkkel annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk, hogy ezen termékek és
szolgáltatások megfelelnek az Önön igényeinek, valamint hasznos és releváns módon
kerülnek megvalósításra. Ez lehetővé teszi számukra, hogy jobban megértsék a
leglényegesebb és a leghasznosabb ajánlatokat. Az Ön személyes adatainak felhasználása
korlátozódik az adott partnerrel vagy kapcsolt vállalkozással kötött kapcsolatban
beazonosított célokra.

5.

NEM KAPCSOLT HARMADIK FELEK

5.1.

Személyes adatait semmilyen esetben sem adjuk el, licenceljük, lízingeljük vagy osszuk meg
egyéb módon harmadik felekkel az alábbi esetek kivételével.

5.2.

Fenntartjuk az Ön személyes adatainak harmadik felek irányába történő közzététel jogát ha:
arra jogszabály, előírások, jogérvényesítés vagy egyéb kormányzati hatóságok köteleznek vagy
ha azt a jogaink vagy tulajdonunk védelme szükségessé teszi.

5.3.

Az Önök felé nyújtott szolgáltatások javítása érdekében felvehetjük a kapcsolatot további
üzletekkel, segítséget kérve egyes belső funkció, mint pl. számlák feldolgozása, rendelés
teljesítés, ügyfelek részére nyújtott szolgáltatások, ügyfél-elégedettségi felmérések vagy
egyéb támogatási szolgáltatások, vagy az üzletünkhöz kapcsolódó adatgyűjtési tevékenységek
elvégzésére. Másik feleket az adatbázisunkban található ügyfél információkkal láthatjuk el
annak érdekében, hogy segítsenek számunkra kielemezni és beazonosítani az ügyfelek
igényeit, valamint értesíteni őket a termék- és szolgáltatás kínálatokról. A megosztott adatok
kizárólag az általunk kérelmezett feladat elvégzésére érdekében osztható meg, egyéb célokból
nem. Valamennyi harmadik fél, akikkel személyes adatokat osztunk meg, hozzánk hasonló
módon köteles védelmet biztosítani a személyes adatokat illetően.

6.

BIZTONSÁG

6.1.

A részünkre biztosított adatokat biztonságos szervereken tároljuk. Valamennyi teljesített
fizetési műveletet SSL technológiával titkosítunk. Azon esetekben, ahol biztosítottunk az Ön
számára jelszót (vagy Ön választott magának), mely hozzáférést biztosít a weboldalunk egyes
részeihez, az Ön felelőssége alá tartozik ezen jelszó bizalmasságának megőrzése. Kérjük, ezt a
jelszót ne ossza meg senkivel.

6.2.

Sajnálatos módon, az adatok Interneten keresztül történő továbbítása nem teljesen
biztonságos. Bár megteszünk minden tőlünk telhetőt az Ön személyes adatainak védelmében,
nem tudjuk garantálni a weboldalunk számára küldött adatok biztonságát; valamennyi
adattovábbítás az Ön felelőssége alá esik. Az adatok beérkezését követően szigorú eljárások
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és biztonsági funkciók segítségével próbáljuk meggátolni az adatokhoz való jogosulatlan
hozzáférést.

7.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
Ha bármikor egy másik vállalat által biztosított termék vagy szolgáltatás megvásárlása
mellett dönt, a szóban forgó vállalattal megosztott személyes információk jelen Adatvédelmi
nyilatkozat hatáskörén kívül fog esni. Nem vállalunk felelősséget azon weboldalak
adatvédelmi irányelveiért vagy tartalmáért, melyek hivatkozásai megtalálhatóak az
oldalunkon, továbbá nincs ráhatásunk az Ön által ezen az oldalakon megosztott, vagy az
általuk begyűjtött adatok felhasználására vagy védelmére. Lehetséges, hogy regisztrációra
vagy egyéb adatok megadására lesz szüksége, ha társmárkával ellátott, vagy hivatkozott
weboldalra lép. Kérjük, ne feledje, hogy az Ön által biztosított információk harmadik félnek
kerülnek továbbításra, ezért először ismerkedjen meg az adott harmadik fél által biztosított
adatvédelmi irányelvvel.

8.

MARKETING

8.1.

Felhasználhatjuk az Ön adatait az Ön számára érdekesnek minősülő termékeinkről és
szolgáltatásainkról szóló információk biztosítására, valamint Mi és az ügynökeink esetlegesen
felvehetik Önnel a kapcsolatot postai vagy telefonos úton.

8.2.

Meglévő ügyfeleinket kizárólag elektronikus úton keressük fel (pl. e-mail, hangüzenet vagy
SMS) korábbi értékesítéshez hasonló termékekről és szolgáltatásokról szóló információkkal.

8.3.

Ha nem kívánja, hogy ily módon felhasználjuk az adatait, kérjük, hogy a marketing
preferenciák begyűjtésekor jelölje be a vonatkozó jelölőnégyzeteket. A beállításait bármikor
megváltoztathatja az Ügyfélszolgálati képviselő felkeresése által. A közös fiók egyik
tulajdonosa által hozott kimaradásos döntés a közös fiók valamennyi tulajdonosára egyaránt
vonatkozik. Különálló fiókok esetén valamennyi fióknál meg kell erősíteni a kimaradásról szóló
döntését.

9.
9.1.

„COOKIE”-K HASZNÁLATA
A kereskedési tevékenységek biztosítása, valamint a weboldalunk teljesítményének javítása
érdekében cookie-kat alkalmazunk. (A cookie-k kicsi szöveges fájlok, melyeket az Ön
számítógépe küld a webes kiszolgálóknak.) Az általunk használt cookie-k nem tartalmaznak
személyes adatokat, fiók- és jelszó információkat. Ezek pusztán lehetővé teszik az oldal
számára, hogy felismerje, hogy az oldal felkérés egy korábban bejelentkezett személytől
érkezik.
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9.2.

Látogatókról szóló weboldal használati információkat oszthatunk meg neves reklámcégekkel,
ezen az oldalon vagy további oldalakon elhelyezhető célirányos Internetes reklámcsíkos
hirdetés létrehozása érdekében. Ezen célokból, pixel címkéket (tiszta GIF-ként vagy adatgyűjtő
jelként is ismeretes) helyezhetünk el az Ön által meglátogatott oldalak feljegyzése érdekében.
A reklámügynökség által, a pixel címkék használata segítségével begyűjtött információk nem
személyesen beazonosíthatók.

10. JELEN ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSAI
Időről időre frissíthetjük jelen Adatvédelmi nyilatkozatot. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat
módosítása esetén a felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot haladéktalanul megjelenítjük a
weboldalakon, valamint egy értesítést helyezünk el a weboldalakon a módosításokat
illetően. Ön vállalja, hogy tényleges nyilatkozatként elfogadja a weboldalon elektronikus
formában megjelenő felülvizsgált Adatvédelmi nyilatkozatot. Az Adatvédelmi
nyilatkozatunkkal kapcsolatban felmerül jogviták jelen nyilatkozat, valamint az ügyfél
megállapodások hatálya alá esnek. Javasoljuk, hogy időszakosan ellenőrizze és tekintse át ezt
a nyilatkozatot, hogy mindig tisztában legyen azzal, hogy milyen információkat gyűjtünk be,
hogyan használjuk fel, valamint hogy kivel osszuk meg azokat. Ha olyan kérdése merül fel,
melyre jelen nyilatkozat nem ad választ, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálati
képviselővel.
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