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1. Bemutatkozás 
  1. Elkötelezettek vagyunk a magánélet védelme és tiszteletben tartása mellett. Ez az 
 adatvédelmi irányelv ("Irányelv") azt írja le, hogyan kezeljük az Ön által megadott 
 információkat, vagy amelyeket Önről gyűjtünk.
 
 2. Személyes adatok alapján azon 
 azonosításra használhatók fel. A személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, címét, 
 telefonszámát, e-mail címét, korát, nemét, a hitelkártya számának egy részét. Névtelen 
 információk, amelyekre nem vagy
 személyes adatoknak. 
 
 3. A TeleTrade az Ön által gyűjtött adatok személyes adatkezelője, felelős a személyes 
 adatok feldolgozásáért és adatkezelőként fog működni a ciprusi pénzügyminiszter által a a 
 Ciprusi kormány által 2014. október 29
 kidolgozott közös beszámolási standard (a továbbiakban: CRS rendelet) alapján az adózás 
 igazgatási együttműködéséről (Módosító) 2016. évi törvény (ACFT törvény) és a 2
 EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR).
 
 4. Az alábbi szolgáltatások igénybevétele esetén személyes adatokat és egyéb információkat 
 gyűjthetünk: 
 
  -Honlapjaink, köztük a 
  https://teletrade-dj.it/, https://teletrade
  http://teletrade-dj.ro/, https: // teletrade
  https://teletrade-dj.lt/, http://teletrade
  amelyeken a Szabályzat közzététele (a "Webhelyek").
 
  -A Teletrade ügyfél
  folyamat befejezésekor a 
 
  -Teletrade kereskedelm
  és a Fiók létrehozásáról további információkat a jogi dokumentációban talál.
 
  -Bármely más termékünknek és szolgáltatásunknak (beleértve a támogató 
  szolgáltatásokat is), amelyek harmadik
  közösségi hálózatán keresztül elérhetők (a továbbiakban: "Kiegészítő 
  szolgáltatások"). 
   
  Ebben a Szabályzatban a Webhelyeket, az Ügyfél
  és a kiegészítő szolgáltatások
 
 5. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot. Ha nem ért egyet ezzel az 
 adatvédelmi irányelvvel, ne próbálja meg használni a szolgáltatásokat. . Fiók regisztrációja 
 Teletrade-val, termékeink és befekt
 szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat összegyűjteni és feldolgozni.
 
 
 

 

1. Elkötelezettek vagyunk a magánélet védelme és tiszteletben tartása mellett. Ez az 
adatvédelmi irányelv ("Irányelv") azt írja le, hogyan kezeljük az Ön által megadott 
információkat, vagy amelyeket Önről gyűjtünk. 

2. Személyes adatok alapján azon adatokra utalunk, amelyek személyként történő 
azonosításra használhatók fel. A személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, címét, 

mail címét, korát, nemét, a hitelkártya számának egy részét. Névtelen 
információk, amelyekre nem vagyunk képesek kapcsolatban állni veled, nem minősülnek 

3. A TeleTrade az Ön által gyűjtött adatok személyes adatkezelője, felelős a személyes 
adatok feldolgozásáért és adatkezelőként fog működni a ciprusi pénzügyminiszter által a a 
Ciprusi kormány által 2014. október 29-én aláírt többoldalú megállapodás az OECD által 
kidolgozott közös beszámolási standard (a továbbiakban: CRS rendelet) alapján az adózás 
igazgatási együttműködéséről (Módosító) 2016. évi törvény (ACFT törvény) és a 2
EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR). 

4. Az alábbi szolgáltatások igénybevétele esetén személyes adatokat és egyéb információkat 

onlapjaink, köztük a https://www.teletrade.eu/, https://my.teletrade.eu/? , 
dj.it/, https://teletrade-dj.lv/ru, https://teletrade-

dj.ro/, https: // teletrade-dj.pl/, http://teletrade.hu/, https://teletrade.pt/, 
dj.lt/, http://teletrade-dj.gr/ és bármely más Teletrade azon olda

amelyeken a Szabályzat közzététele (a "Webhelyek"). 

A Teletrade ügyfél-bejelentkezési azonosító létrehozása és használata a regisztrációs 
folyamat befejezésekor a https://my.teletrade.eu/ címen? ("Ügyfél

Teletrade kereskedelmi számlájának létrehozása és használata ("Fiók"). A Fiókokról 
és a Fiók létrehozásáról további információkat a jogi dokumentációban talál.

Bármely más termékünknek és szolgáltatásunknak (beleértve a támogató 
szolgáltatásokat is), amelyek harmadik fél platformján, webes alkalmazásán vagy 
közösségi hálózatán keresztül elérhetők (a továbbiakban: "Kiegészítő 

Ebben a Szabályzatban a Webhelyeket, az Ügyfél-bejelentkezési azonosítót, a Fiókot 
és a kiegészítő szolgáltatásokat a "Szolgáltatások" kifejezésre utaljuk.

5. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot. Ha nem ért egyet ezzel az 
adatvédelmi irányelvvel, ne próbálja meg használni a szolgáltatásokat. . Fiók regisztrációja 

val, termékeink és befektetési szolgáltatásaink használatával A Teletrade köteles a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat összegyűjteni és feldolgozni.

1. Elkötelezettek vagyunk a magánélet védelme és tiszteletben tartása mellett. Ez az 
adatvédelmi irányelv ("Irányelv") azt írja le, hogyan kezeljük az Ön által megadott 

adatokra utalunk, amelyek személyként történő 
azonosításra használhatók fel. A személyes adatok magukban foglalják az Ön nevét, címét, 

mail címét, korát, nemét, a hitelkártya számának egy részét. Névtelen 
unk képesek kapcsolatban állni veled, nem minősülnek 

3. A TeleTrade az Ön által gyűjtött adatok személyes adatkezelője, felelős a személyes 
adatok feldolgozásáért és adatkezelőként fog működni a ciprusi pénzügyminiszter által a a 

én aláírt többoldalú megállapodás az OECD által 
kidolgozott közös beszámolási standard (a továbbiakban: CRS rendelet) alapján az adózás 
igazgatási együttműködéséről (Módosító) 2016. évi törvény (ACFT törvény) és a 2016/679 / 

4. Az alábbi szolgáltatások igénybevétele esetén személyes adatokat és egyéb információkat 

https://www.teletrade.eu/, https://my.teletrade.eu/? ,  
-dj.cz/,   

dj.pl/, http://teletrade.hu/, https://teletrade.pt/, 
és bármely más Teletrade azon oldalak, 

bejelentkezési azonosító létrehozása és használata a regisztrációs 
címen? ("Ügyfél-azonosító"). 

i számlájának létrehozása és használata ("Fiók"). A Fiókokról 
és a Fiók létrehozásáról további információkat a jogi dokumentációban talál. 

Bármely más termékünknek és szolgáltatásunknak (beleértve a támogató  
fél platformján, webes alkalmazásán vagy 

közösségi hálózatán keresztül elérhetők (a továbbiakban: "Kiegészítő   

bejelentkezési azonosítót, a Fiókot 
at a "Szolgáltatások" kifejezésre utaljuk. 

5. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szabályzatot. Ha nem ért egyet ezzel az 
adatvédelmi irányelvvel, ne próbálja meg használni a szolgáltatásokat. . Fiók regisztrációja 

etési szolgáltatásaink használatával A Teletrade köteles a 
szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatokat összegyűjteni és feldolgozni. 



 
 6. A jelen Szabályzat elfogadásával Ön a személyes adatok gyűjtésére és egyéb 
 feldolgozására vonatkozó b
 céloknak és céloknak megfelelően
 
2. Ki vagyunk 
 
 Mi vagyunk: 
 Teletrade-DJ Nemzetközi Tanácsadó Kft.,
 Esperidon 5, 
 4. emelet, Strovolos, 
 Nicosia 2001 
 Ciprus 
  
 ("TeleTrade", "mi", "mi" és "mi").
 
Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát, és kizárólag az Ön által megadott személyes 
adatokat és egyéb adatokat feldolgozunk, vagy az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó 
törvényeknek megfelelően gyűjtünk Önről.
 
3. Információkat gyűjthetünk Öntől
 
A Szolgáltatások használatakor összegyűjthetjük az alábbi adatkategóriákat:
 
 A) Amikor regisztrál a marketingkommunikációnkra, regisztrálja az általános érdeklődést 
 termékeinken és szolgáltatásainkon internetes oldalainkon, vagy regisz
 bejelentkezési oldalt, összegyűjtjük és feldolgozzuk a következő "Ügyféladatokat":
 Az Ön keresztneve és vezetékneve, e
 
B) Kereskedési számla megnyitásakor összegyűjtjük és feldolgozzuk az alábbi "Kereskedési 
számlaadatokat": 
 
 Az Ön keresztneve és vezetékneve, neme, születési ideje és helye, állampolgársága, lakcím, 
 e-mail címe, telefonszáma,
 Ügyfél belépési azonosítóját, jelszavát, pénzügyi hátterét és előzetes kereskedési 
 tapasztalatait, amelyek szükségese
 szabályozási keret szerint 
 Foglalkoztatási előzmények és források forrásai az AML jogszabályoknak megfelelően az 
 alapbetétek elfogadásához szükséges információk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. A jelen Szabályzat elfogadásával Ön a személyes adatok gyűjtésére és egyéb 
feldolgozására vonatkozó beleegyezését jelenti az ebben a szabályzatban meghatározott 
céloknak és céloknak megfelelően 

DJ Nemzetközi Tanácsadó Kft., 

i"). 

Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát, és kizárólag az Ön által megadott személyes 
adatokat és egyéb adatokat feldolgozunk, vagy az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó 
törvényeknek megfelelően gyűjtünk Önről. 

gyűjthetünk Öntől 

A Szolgáltatások használatakor összegyűjthetjük az alábbi adatkategóriákat: 

A) Amikor regisztrál a marketingkommunikációnkra, regisztrálja az általános érdeklődést 
termékeinken és szolgáltatásainkon internetes oldalainkon, vagy regisz
bejelentkezési oldalt, összegyűjtjük és feldolgozzuk a következő "Ügyféladatokat":
Az Ön keresztneve és vezetékneve, e-mail címe és telefonszáma. 

B) Kereskedési számla megnyitásakor összegyűjtjük és feldolgozzuk az alábbi "Kereskedési 

Az Ön keresztneve és vezetékneve, neme, születési ideje és helye, állampolgársága, lakcím, 
mail címe, telefonszáma, 

Ügyfél belépési azonosítóját, jelszavát, pénzügyi hátterét és előzetes kereskedési 
tapasztalatait, amelyek szükségesek a megfelelőségi teszt elvégzéséhez az alkalmazandó 

 
Foglalkoztatási előzmények és források forrásai az AML jogszabályoknak megfelelően az 
alapbetétek elfogadásához szükséges információk. 

6. A jelen Szabályzat elfogadásával Ön a személyes adatok gyűjtésére és egyéb 
eleegyezését jelenti az ebben a szabályzatban meghatározott 

Tiszteletben tartjuk a magánélethez való jogát, és kizárólag az Ön által megadott személyes 
adatokat és egyéb adatokat feldolgozunk, vagy az Ön személyes adatainak védelmére vonatkozó 

 

A) Amikor regisztrál a marketingkommunikációnkra, regisztrálja az általános érdeklődést 
termékeinken és szolgáltatásainkon internetes oldalainkon, vagy regisztrálja az Ügyfél 
bejelentkezési oldalt, összegyűjtjük és feldolgozzuk a következő "Ügyféladatokat": 

B) Kereskedési számla megnyitásakor összegyűjtjük és feldolgozzuk az alábbi "Kereskedési 

Az Ön keresztneve és vezetékneve, neme, születési ideje és helye, állampolgársága, lakcím, 

Ügyfél belépési azonosítóját, jelszavát, pénzügyi hátterét és előzetes kereskedési 
k a megfelelőségi teszt elvégzéséhez az alkalmazandó 

Foglalkoztatási előzmények és források forrásai az AML jogszabályoknak megfelelően az 



 
  -Továbbá a lakóhelye,
  számlaegyenleg  
  időszak, mivel a TeleTrade
  CRS-rendeletek, az ACFT
  feldolgozzák. 
 
C) Ha pénzt helyez el a kereskedési számlájára, 
közötti szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges "Fizetési Információkat", és lehetővé teszik a 
Teletrade által az AML jogi kötelezettségeinek való hatékony megfelelést:
 
 Az Yyour hitelkártya számának egy része, valamint a hitelkártya kibocsátójára vonatkozó 
 információk. 
  
A Teletrade szolgáltatásokkal kapcsolatos megrendeléseinek feldolgozásához szükséges
információk az érintett fizetési kereskedővel, amelyet csak a biztonságos 
alapján közvetlenül a fizetési kereskedőhöz lehet benyújtani. 
foglalhatja a fizetési műveletek összegét, a fizetési eszk
időpontot, a fizetési összeget, a fizetési eszköz lejárati 
mail címét, az IBAN-adatokat banki átutalásokra, a 
adatokat. 
 
D) A Szolgáltatások használata során összegyűjthetjük és feldolgozhatjuk az alábbi
 
 "Nyomonkövetési adatokat":
 -Az IP-címével kapcsolatos helyinformációk, amikor meglátogatja webhelyeinket
 -A Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információk, beleértve, de nem kizáróla
 a Szolgáltatások és az adatforgalom használatának időpontját és módját
 -Naplófájlok és statisztikák a webhelyeinken végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatban
 -Műszaki adatok bármely olyan eszközről, amelyet a webhelyek meglátogatásakor használ, 
 például az Ön IP-címét és a használt böngészőt.
 
A webhelyek nyomon követési adatainak gyűjtésére és feldolgozására cookie
Funkciójukat és használatukkal kapcsolatos lehetőségeiket az alábbi 4. részben ismertetjük.
 
4. Cookie-k 
 
 -A Webhelyek olyan cookie
 követési adatokat gyűjtenek, hogy megkülönböztessenek Önt más felhasználóktól. Ez segít 
 nekünk abban, hogy jó élményt nyújtson Önnek, amikor belép a Webhelyekhez és a 
 Szolgáltatásokat használja.
 -A cookie olyan kis betűk és számok, amelyeket egy webhely a számítógépén vagy az
 eszközön elhelyez egy weboldal meglátogatása során. Önnek lehetősége van arra, hogy 
 beleegyezzen a cookie-k használatába, vagy megtagadhatja tőlük a
 Ha letiltottad, csak a szigorúan szükséges cookie
 szerint), és tárolunk egy állandó "megfelelés" cookie
 akarja tiltani bármely más cookie
 információkért látogassa meg a www.allaboutcookies.org weboldalt.
 
 

 

Továbbá a lakóhelye, az adószám, valamint a számla (k), a számlaszám, a 
 vagy az adott naptári év vége vagy más megfelelő beszámolási 

időszak, mivel a TeleTrade- nél vezetett számlákon keletkező bármely jövedelmet a 
rendeletek, az ACFT-törvény  és a GDPR alapján összegyűjtik és 

C) Ha pénzt helyez el a kereskedési számlájára, összegyűjtjük és feldolgozzuk az Ön és a TeleTrade 
közötti szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges "Fizetési Információkat", és lehetővé teszik a 

e által az AML jogi kötelezettségeinek való hatékony megfelelést: 

Az Yyour hitelkártya számának egy része, valamint a hitelkártya kibocsátójára vonatkozó 

A Teletrade szolgáltatásokkal kapcsolatos megrendeléseinek feldolgozásához szükséges
információk az érintett fizetési kereskedővel, amelyet csak a biztonságos  kereskedési protokollok 
alapján közvetlenül a fizetési kereskedőhöz lehet benyújtani. Ez az  információ magában 
foglalhatja a fizetési műveletek összegét, a fizetési eszköz  felhasználását, a dátumot és az 
időpontot, a fizetési összeget, a fizetési eszköz lejárati  dátumát, az elektronikus pénztárca e

adatokat banki átutalásokra, a  címét és egyéb kapcsolódó tranzakciós 

asználata során összegyűjthetjük és feldolgozhatjuk az alábbi

"Nyomonkövetési adatokat": 
címével kapcsolatos helyinformációk, amikor meglátogatja webhelyeinket

A Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információk, beleértve, de nem kizáróla
a Szolgáltatások és az adatforgalom használatának időpontját és módját
Naplófájlok és statisztikák a webhelyeinken végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatban
Műszaki adatok bármely olyan eszközről, amelyet a webhelyek meglátogatásakor használ, 

címét és a használt böngészőt. 

A webhelyek nyomon követési adatainak gyűjtésére és feldolgozására cookie-
Funkciójukat és használatukkal kapcsolatos lehetőségeiket az alábbi 4. részben ismertetjük.

Webhelyek olyan cookie-kat és hasonló technológiákat használnak, amelyek nyomon 
követési adatokat gyűjtenek, hogy megkülönböztessenek Önt más felhasználóktól. Ez segít 
nekünk abban, hogy jó élményt nyújtson Önnek, amikor belép a Webhelyekhez és a 

ltatásokat használja. 
A cookie olyan kis betűk és számok, amelyeket egy webhely a számítógépén vagy az

eszközön elhelyez egy weboldal meglátogatása során. Önnek lehetősége van arra, hogy 
k használatába, vagy megtagadhatja tőlük a webhelyek belépésekor. 

Ha letiltottad, csak a szigorúan szükséges cookie-kat használjuk (az alábbiakban leírtak 
szerint), és tárolunk egy állandó "megfelelés" cookie-t, amely azt mondja nekünk, hogy ki 
akarja tiltani bármely más cookie-k használatát. A cookie-kkal kapcsolatos további 
információkért látogassa meg a www.allaboutcookies.org weboldalt. 

az adószám, valamint a számla (k), a számlaszám, a  
vagy az adott naptári év vége vagy más megfelelő beszámolási 

nél vezetett számlákon keletkező bármely jövedelmet a 
GDPR alapján összegyűjtik és   

összegyűjtjük és feldolgozzuk az Ön és a TeleTrade 
közötti szerződés megfelelő teljesítéséhez szükséges "Fizetési Információkat", és lehetővé teszik a 

Az Yyour hitelkártya számának egy része, valamint a hitelkártya kibocsátójára vonatkozó 

A Teletrade szolgáltatásokkal kapcsolatos megrendeléseinek feldolgozásához szükséges  pénzügyi 
kereskedési protokollok 
információ magában 

felhasználását, a dátumot és az 
dátumát, az elektronikus pénztárca e-
címét és egyéb kapcsolódó tranzakciós 

asználata során összegyűjthetjük és feldolgozhatjuk az alábbi 

címével kapcsolatos helyinformációk, amikor meglátogatja webhelyeinket 
A Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos információk, beleértve, de nem kizárólagosan, 

a Szolgáltatások és az adatforgalom használatának időpontját és módját 
Naplófájlok és statisztikák a webhelyeinken végrehajtott tevékenységekkel kapcsolatban 
Műszaki adatok bármely olyan eszközről, amelyet a webhelyek meglátogatásakor használ, 

-kat használunk. 
Funkciójukat és használatukkal kapcsolatos lehetőségeiket az alábbi 4. részben ismertetjük. 

kat és hasonló technológiákat használnak, amelyek nyomon 
követési adatokat gyűjtenek, hogy megkülönböztessenek Önt más felhasználóktól. Ez segít 
nekünk abban, hogy jó élményt nyújtson Önnek, amikor belép a Webhelyekhez és a 

A cookie olyan kis betűk és számok, amelyeket egy webhely a számítógépén vagy az 
eszközön elhelyez egy weboldal meglátogatása során. Önnek lehetősége van arra, hogy 

webhelyek belépésekor. 
kat használjuk (az alábbiakban leírtak 

t, amely azt mondja nekünk, hogy ki 
kkal kapcsolatos további 



 
A weboldalakon használt cookie-
segíthetnek annak meghatározásában, hogy Ön hogyan és ho
webhelyeinkkel és más online szolgáltatásokkal:
 
 -Szigorúan szükséges cookie
 Ezek a cookie-k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webhelyek navigálhassanak és bizonyos 
 funkciókat használhassanak. Ezen szigorúan szükséges co
 nyújtott online szolgáltatások nem nyújthatók. A cookie
 lehetséges. 
 Ezenkívül a kódolt nyelv a Webhelyeket a munkamenet cookie
 nem kerülhető el. Ezek törlődnek
 cookie-k nem tárolnak semmilyen információt a látogatóról a böngésző bezárásakor.
 
 -Teljesítménysütemények
 Teljesítménycukoraink névtelen információkat gyűjtenek arról, hogyan használják a 
 webhelyeket és azok szolgáltatásait. Például teljesítményspecifikusaink információkat 
 gyűjtenek arról, hogy a webhelyeken mely oldalakat látogatják leggyakrabban, milyen 
 hirdetésekkel nézik vagy érintkeznek a webhelyeken vagy más webhelyeken, amelyeken 
 hirdetéseink jelennek meg, és ha hibaüzenetet kap.
  
 -Analytics cookie-k 
 A webhelyek a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatását 
 használják. A Google Analytics "cookie
 el a számítógépére, hogy segítsen nekünk elemezni a felhasználók webhelyek használatát. A 
 cookie által a webhelyek használatáról (beleértve az IP
 Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. Az IP
 esetén a Google az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségről 
 szóló megállapodás többi résztvevőjének az IP
 névtelenítését végzi. Csak kivételes esetekben küldjük el a teljes IP címet
 Államokban a Google szervereihez, és rövidítjük le. A Google a nevünkben felhasználja 
 ezeket az információkat annak érdekében, hogy értékelje a webhelyek használatát, készítsen 
 számunkra jelentéseket a weboldal tevékenységéről számunkra és 
 szolgáltatásokat, amelyek a weboldal tevékenységével és az internethasználattal 
 kapcsolatosak. A Google nem társítja az IP
 A Webhelyek más analitikus cookie
 hogy információkat gyűjtsenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyeket. Az 
 információkat névtelenül begyűjtik, és beszámolnak a látogatók számáról a látogatók 
 számáról, ahonnan a látogatók származnak, valamint az általuk 
 Továbbá megakadályozhatja a Google adatgyűjtését és használatát (cookie
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 letöltésével és telepítésével. További információ a 
 http://www.google.com/analytics/terms/gb.html
 Szerződési Feltételek és Adatvédelem). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Google Analytics 
 kódot a "Sites" kifejezés kiegészíti a "gat._anonymizeIp ();" az IP
 gyűjtésének biztosítása (úgynevezett IP
 Google Analytics az ilyen adatokat a Teletrade nevében gyűjtse az alábbi linkre kattintva: 
 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 
 

 

-k az alábbiakban leírt kategóriákba tartoznak. Ezek a leírások 
segíthetnek annak meghatározásában, hogy Ön hogyan és hogyan szeretne kapcsolatba lépni 
webhelyeinkkel és más online szolgáltatásokkal: 

Szigorúan szükséges cookie-k 
k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webhelyek navigálhassanak és bizonyos 

funkciókat használhassanak. Ezen szigorúan szükséges cookie-k nélkül a Webhelyek által 
nyújtott online szolgáltatások nem nyújthatók. A cookie-k használatának kizárása ezért nem 

Ezenkívül a kódolt nyelv a Webhelyeket a munkamenet cookie-kban írja, és használatuk 
nem kerülhető el. Ezek törlődnek minden alkalommal, amikor bezárja a böngészőt. Ezek a 

k nem tárolnak semmilyen információt a látogatóról a böngésző bezárásakor.

Teljesítménysütemények 
Teljesítménycukoraink névtelen információkat gyűjtenek arról, hogyan használják a 

eket és azok szolgáltatásait. Például teljesítményspecifikusaink információkat 
gyűjtenek arról, hogy a webhelyeken mely oldalakat látogatják leggyakrabban, milyen 
hirdetésekkel nézik vagy érintkeznek a webhelyeken vagy más webhelyeken, amelyeken 

seink jelennek meg, és ha hibaüzenetet kap. 

A webhelyek a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatását 
használják. A Google Analytics "cookie-kat" használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek 

mítógépére, hogy segítsen nekünk elemezni a felhasználók webhelyek használatát. A 
cookie által a webhelyek használatáról (beleértve az IP-címet) származó információkat a 
Google az Egyesült Államok szervereire továbbítja és tárolja. Az IP-névtelenítés akt
esetén a Google az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodás többi résztvevőjének az IP-cím utolsó oktettjének csonkolását / 
névtelenítését végzi. Csak kivételes esetekben küldjük el a teljes IP címet
Államokban a Google szervereihez, és rövidítjük le. A Google a nevünkben felhasználja 
ezeket az információkat annak érdekében, hogy értékelje a webhelyek használatát, készítsen 
számunkra jelentéseket a weboldal tevékenységéről számunkra és nyújtson más 
szolgáltatásokat, amelyek a weboldal tevékenységével és az internethasználattal 
kapcsolatosak. A Google nem társítja az IP-címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz.
A Webhelyek más analitikus cookie-kat is használhatnak. Ezek a cookie
hogy információkat gyűjtsenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyeket. Az 
információkat névtelenül begyűjtik, és beszámolnak a látogatók számáról a látogatók 
számáról, ahonnan a látogatók származnak, valamint az általuk látogatott oldalakról.
Továbbá megakadályozhatja a Google adatgyűjtését és használatát (cookie
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout címen elérhető böngésző beépülő modul 
letöltésével és telepítésével. További információ a 

www.google.com/analytics/terms/gb.html címen található (Google Analytics Általános 
Szerződési Feltételek és Adatvédelem). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Google Analytics 
kódot a "Sites" kifejezés kiegészíti a "gat._anonymizeIp ();" az IP-címek névtel
gyűjtésének biztosítása (úgynevezett IP-maszkolás). Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a 
Google Analytics az ilyen adatokat a Teletrade nevében gyűjtse az alábbi linkre kattintva: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

k az alábbiakban leírt kategóriákba tartoznak. Ezek a leírások 
gyan szeretne kapcsolatba lépni 

k elengedhetetlenek ahhoz, hogy a webhelyek navigálhassanak és bizonyos 
k nélkül a Webhelyek által 

k használatának kizárása ezért nem 

kban írja, és használatuk 
minden alkalommal, amikor bezárja a böngészőt. Ezek a 

k nem tárolnak semmilyen információt a látogatóról a böngésző bezárásakor. 

Teljesítménycukoraink névtelen információkat gyűjtenek arról, hogyan használják a 
eket és azok szolgáltatásait. Például teljesítményspecifikusaink információkat 

gyűjtenek arról, hogy a webhelyeken mely oldalakat látogatják leggyakrabban, milyen 
hirdetésekkel nézik vagy érintkeznek a webhelyeken vagy más webhelyeken, amelyeken 

A webhelyek a Google Analytics, a Google, Inc. ("Google") webes elemzési szolgáltatását 
kat" használ, amelyek szöveges fájlokat helyeznek 

mítógépére, hogy segítsen nekünk elemezni a felhasználók webhelyek használatát. A 
címet) származó információkat a 

névtelenítés aktiválása 
esetén a Google az Európai Unió tagállamainak, valamint az Európai Gazdasági Térségről 

cím utolsó oktettjének csonkolását / 
névtelenítését végzi. Csak kivételes esetekben küldjük el a teljes IP címet az Egyesült 
Államokban a Google szervereihez, és rövidítjük le. A Google a nevünkben felhasználja 
ezeket az információkat annak érdekében, hogy értékelje a webhelyek használatát, készítsen 

nyújtson más 
szolgáltatásokat, amelyek a weboldal tevékenységével és az internethasználattal 

címét a Google által tárolt egyéb adatokhoz. 
kat is használhatnak. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, 

hogy információkat gyűjtsenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a webhelyeket. Az 
információkat névtelenül begyűjtik, és beszámolnak a látogatók számáról a látogatók 

látogatott oldalakról. 
Továbbá megakadályozhatja a Google adatgyűjtését és használatát (cookie-kat és IP-címet) a 

címen elérhető böngésző beépülő modul 

címen található (Google Analytics Általános 
Szerződési Feltételek és Adatvédelem). Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Google Analytics 

címek névtelened 
maszkolás). Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a 

Google Analytics az ilyen adatokat a Teletrade nevében gyűjtse az alábbi linkre kattintva: 



 
 Funkcionális cookie-k 
 A működőképes cookie-kat használják a megteendő lehetőségek (például a nyelvpreferencia, 
 az ország helyének vagy más online beállítások) emlékeztetésére, és névtelen információkat 
 gyűjtenek. 
 
Ha szeretné megtagadni a cookie
böngésző beállításait a cookie-k elutasításához. Mivel a böngészőből a böngészőbe változik, a 
böngésző "Súgó" menüjében további részletek találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
amennyiben úgy dönt, hogy megtagadj
befolyásolhatja a Webhelyek és a Szolgáltatások funkcionalitását.
 
5. Hogyan használjuk az Ön adatait?
 
Használhatjuk az Ön által megadott adatokat, vagy azokat a következő célokra gyűjtjük Önről:
 
 1. Szolgáltatásnyújtás. Ügyféladatokat, kereskedelmi számlázási adatokat és 
 nyomonkövetési adatokat gyűjthetünk és feldolgozhatunk az Ön által igényelt 
 szolgáltatásokért, valamint az Ön által elfogadott vonatkozó Üzemeltetési Szerződés 
 (például Ügyfélszerződés, Általános Szerződési Feltételek) végrehajtásához. Az erre a célra 
 gyűjtött adatokat csak annyi ideig tartják meg, amíg szükséges a kért szolgáltatások 
 nyújtása. 
 
 2. Az alkalmazandó jogszabályok és szabályozási keretek betartása. Az összegyűjtött 
 adatokat feldolgozhatjuk az általunk felderített, felderített és megakadályozó tevékenységek 
 észlelésére, kivizsgálására és megelőzésére, amelyek sérthetik az Operatív Egyezményt, 
 valamint hogy betartsák az illetékes szabályozó hatóságok vagy a törvényes
 információs kérelmét. Az ilyen adatokat a számla lezárása után legalább öt évig meg kell 
 őrizni, a hatályos törvényeknek megfelelően.
 
 3. További promóció és reklám létrehozása:
  A kliens-bejelentkezési azonosítójával regisztrált e
 tájékoztatást nyújtson szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról, 
 amennyiben elfogadja ezt a szolgáltatást az ügyfél
 E célból bármikor lemondhatja e
 jén regisztrált e-mail címre a 
 szeretne ilyeneket kapni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

kat használják a megteendő lehetőségek (például a nyelvpreferencia, 
az ország helyének vagy más online beállítások) emlékeztetésére, és névtelen információkat 

Ha szeretné megtagadni a cookie-k használatát általunk vagy harmadik felektől, megváltoztathatja a 
k elutasításához. Mivel a böngészőből a böngészőbe változik, a 

böngésző "Súgó" menüjében további részletek találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
amennyiben úgy dönt, hogy megtagadja tőlünk a cookie-k használatát, ez hátrányosan 
befolyásolhatja a Webhelyek és a Szolgáltatások funkcionalitását. 

5. Hogyan használjuk az Ön adatait? 

Használhatjuk az Ön által megadott adatokat, vagy azokat a következő célokra gyűjtjük Önről:

Szolgáltatásnyújtás. Ügyféladatokat, kereskedelmi számlázási adatokat és 
nyomonkövetési adatokat gyűjthetünk és feldolgozhatunk az Ön által igényelt 
szolgáltatásokért, valamint az Ön által elfogadott vonatkozó Üzemeltetési Szerződés 

ődés, Általános Szerződési Feltételek) végrehajtásához. Az erre a célra 
gyűjtött adatokat csak annyi ideig tartják meg, amíg szükséges a kért szolgáltatások 

2. Az alkalmazandó jogszabályok és szabályozási keretek betartása. Az összegyűjtött 
adatokat feldolgozhatjuk az általunk felderített, felderített és megakadályozó tevékenységek 
észlelésére, kivizsgálására és megelőzésére, amelyek sérthetik az Operatív Egyezményt, 
valamint hogy betartsák az illetékes szabályozó hatóságok vagy a törvényes
információs kérelmét. Az ilyen adatokat a számla lezárása után legalább öt évig meg kell 
őrizni, a hatályos törvényeknek megfelelően. 

3. További promóció és reklám létrehozása: 
bejelentkezési azonosítójával regisztrált e-mail címet használhatjuk, hogy 

tájékoztatást nyújtson szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról, 
amennyiben elfogadja ezt a szolgáltatást az ügyfél-bejelentkezési azonosító létrehozásakor. 
E célból bármikor lemondhatja e-mail címének használatát, e-mailben az Ügyfél Login ID

mail címre a support@teletrade.eu címre, amelyben kijelenti, hogy Ön nem 

kat használják a megteendő lehetőségek (például a nyelvpreferencia, 
az ország helyének vagy más online beállítások) emlékeztetésére, és névtelen információkat 

harmadik felektől, megváltoztathatja a 
k elutasításához. Mivel a böngészőből a böngészőbe változik, a 

böngésző "Súgó" menüjében további részletek találhatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 
k használatát, ez hátrányosan 

Használhatjuk az Ön által megadott adatokat, vagy azokat a következő célokra gyűjtjük Önről: 

Szolgáltatásnyújtás. Ügyféladatokat, kereskedelmi számlázási adatokat és 
nyomonkövetési adatokat gyűjthetünk és feldolgozhatunk az Ön által igényelt 
szolgáltatásokért, valamint az Ön által elfogadott vonatkozó Üzemeltetési Szerződés 

ődés, Általános Szerződési Feltételek) végrehajtásához. Az erre a célra 
gyűjtött adatokat csak annyi ideig tartják meg, amíg szükséges a kért szolgáltatások 

2. Az alkalmazandó jogszabályok és szabályozási keretek betartása. Az összegyűjtött 
adatokat feldolgozhatjuk az általunk felderített, felderített és megakadályozó tevékenységek 
észlelésére, kivizsgálására és megelőzésére, amelyek sérthetik az Operatív Egyezményt, 
valamint hogy betartsák az illetékes szabályozó hatóságok vagy a törvényes hatóságok 
információs kérelmét. Az ilyen adatokat a számla lezárása után legalább öt évig meg kell 

t használhatjuk, hogy 
tájékoztatást nyújtson szolgáltatásainkhoz kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról, 

bejelentkezési azonosító létrehozásakor. 
mailben az Ügyfél Login ID- 

címre, amelyben kijelenti, hogy Ön nem 



 
 információ. Alternatív megoldásként letilthatja a leiratkozási utasításokat a tőlünk
 e-mailek alján. 
  
 -A nyomonkövetési adatok felhasználásával nyomon követhetjük, javíthatjuk vagy 
 módosíthatjuk a szolgáltatásokat és műveleteinket.
 
 A weboldalainkkal kapcsolatba lépő e
 e-mailt küld a velünk regisztrált e
hogy Ön nem weboldalainkon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, hogy termékünkről, 
 szolgáltatásokról és promóciókról információt kapjon, ha beleegyezett abba, hogy ilyen 
 jellegű adatokat kap a regisztráció során velünk. E
 elutasíthatja, ha kíván ilyen információkat kap. Alternatív megoldásként letilthatja 
leiratkozási utasításokat a tőlünk kapott e
 
 
6. Az információk megosztása 
 
Nem osztjuk meg személyes adatait senki mással, kivéve az alábbi korlátozott esetekben
 
 -Olyan mértékben, amennyire ezt az alkalmazandó jogszabályok, kormányzati / szabályozó 
 testület vagy bűnüldöző szerv által vagy 
 
 -A Szolgáltatások nyújtásához Önnek a Teletrade köteles személyes adatait átadni a Ciprusi 
 Köztársaság illetékes adóhatóságainak, és más országokban vagy olyan országokban is, ahol 
 Ön, a Az ügyfél a CRS-rendelet
 
 -Annak érdekében, hogy az Ön rendelkezésére bocsássanak Önnek a Befektetési 
 szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos L. 87 (I) / 2017. Sz. Törvénynek megfelelően, a 
 befektetési tevékenységek gyakorlása
 szolgáltatásokról szóló törvény) Teletrade jogilag kötelező jelentést tesz a Ciprusi 
 Értékpapír- és Tőzsdebizottságnak ("CySEC") a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
 ügyleteiről, amelyek alapját szab
 magában foglalja személyes adatait, például keresztnevét, vezetéknevét, állampolgárságát, 
 születési dátumát és egyéb személyes azonosító adatait.
 
 -Szükség esetén az Ön által igényelt szolgáltatásokat n
 személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, 
 beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Ha szükséges, megoszthatjuk 
 személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik
 TeleTrade számos harmadik féltől származó szolgáltatót használ, hogy segítsen nekünk 
 Önnek 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

információ. Alternatív megoldásként letilthatja a leiratkozási utasításokat a tőlünk

A nyomonkövetési adatok felhasználásával nyomon követhetjük, javíthatjuk vagy 
módosíthatjuk a szolgáltatásokat és műveleteinket. 

A weboldalainkkal kapcsolatba lépő e-mail címet és / vagy telefonszámot felhasználhatjuk 
mailt küld a velünk regisztrált e-mail címre a support@teletrade.eu címre, 

weboldalainkon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, hogy termékünkről, 
szolgáltatásokról és promóciókról információt kapjon, ha beleegyezett abba, hogy ilyen 
jellegű adatokat kap a regisztráció során velünk. E-mail címét bármikor e célból bár

kíván ilyen információkat kap. Alternatív megoldásként letilthatja 
leiratkozási utasításokat a tőlünk kapott e-mailek alján. 

Nem osztjuk meg személyes adatait senki mással, kivéve az alábbi korlátozott esetekben

Olyan mértékben, amennyire ezt az alkalmazandó jogszabályok, kormányzati / szabályozó 
testület vagy bűnüldöző szerv által vagy bűnmegelőzési célokból kell megtennünk.

A Szolgáltatások nyújtásához Önnek a Teletrade köteles személyes adatait átadni a Ciprusi 
Köztársaság illetékes adóhatóságainak, és más országokban vagy olyan országokban is, ahol 

rendelettel és az ACFT-törvénysel összhangban rezidens adó.

Annak érdekében, hogy az Ön rendelkezésére bocsássanak Önnek a Befektetési 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos L. 87 (I) / 2017. Sz. Törvénynek megfelelően, a 
befektetési tevékenységek gyakorlása és a szabályozott piacok működése (a befektetési 
szolgáltatásokról szóló törvény) Teletrade jogilag kötelező jelentést tesz a Ciprusi 

és Tőzsdebizottságnak ("CySEC") a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
ügyleteiről, amelyek alapját szabályozott piacokon kereskedik. Az ilyen információ 
magában foglalja személyes adatait, például keresztnevét, vezetéknevét, állampolgárságát, 
születési dátumát és egyéb személyes azonosító adatait. 

Szükség esetén az Ön által igényelt szolgáltatásokat nyújtja tőlünk, megosztani tudjuk 
személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, 
beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Ha szükséges, megoszthatjuk 
személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, a 
TeleTrade számos harmadik féltől származó szolgáltatót használ, hogy segítsen nekünk 

információ. Alternatív megoldásként letilthatja a leiratkozási utasításokat a tőlünk kapott 

A nyomonkövetési adatok felhasználásával nyomon követhetjük, javíthatjuk vagy 

mail címet és / vagy telefonszámot felhasználhatjuk 
mail címre a support@teletrade.eu címre,  és kijelenti, 

weboldalainkon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapokon keresztül, hogy termékünkről, 
szolgáltatásokról és promóciókról információt kapjon, ha beleegyezett abba, hogy ilyen 

mail címét bármikor e célból bármikor 
kíván ilyen információkat kap. Alternatív megoldásként letilthatja  a 

Nem osztjuk meg személyes adatait senki mással, kivéve az alábbi korlátozott esetekben 

Olyan mértékben, amennyire ezt az alkalmazandó jogszabályok, kormányzati / szabályozó 
bűnmegelőzési célokból kell megtennünk. 

A Szolgáltatások nyújtásához Önnek a Teletrade köteles személyes adatait átadni a Ciprusi 
Köztársaság illetékes adóhatóságainak, és más országokban vagy olyan országokban is, ahol 

törvénysel összhangban rezidens adó. 

Annak érdekében, hogy az Ön rendelkezésére bocsássanak Önnek a Befektetési 
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos L. 87 (I) / 2017. Sz. Törvénynek megfelelően, a 

és a szabályozott piacok működése (a befektetési 
szolgáltatásokról szóló törvény) Teletrade jogilag kötelező jelentést tesz a Ciprusi 

és Tőzsdebizottságnak ("CySEC") a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos 
ályozott piacokon kereskedik. Az ilyen információ 

magában foglalja személyes adatait, például keresztnevét, vezetéknevét, állampolgárságát, 

yújtja tőlünk, megosztani tudjuk 
személyes adatait olyan harmadik felekkel, akik szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, 
beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Ha szükséges, megoszthatjuk 

szolgáltatásokat nyújtanak nekünk, a 
TeleTrade számos harmadik féltől származó szolgáltatót használ, hogy segítsen nekünk 



 
A tőlünk igényelt szolgáltatásokat. A szolgáltatók az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén 
találhatók. A szolgáltatók segíthetnek nekünk: (i) igazolni személyazonosságukat vagy hitelesíteni 
az azonosítási dokumentumokat, (ii) ellenőrizni az információkat a nyilvános adatbázisok ellen, (iii) 
háttér- vagy rendőrségi ellenőrzéseket végezni, csalás megelőzést és ko
karbantartást és hibakeresést, vagy (v) ügyfélszolgálati, hirdetési vagy fizetési szolgáltatásokat 
nyújt. Ezek a szolgáltatók korlátozott hozzáférést biztosítanak az Ön adataihoz, hogy ezeket a 
feladatokat a mi nevünkben végezzük, és szerződéses kötelességük van arra, hogy megvédjék és csak 
azokat a célokat szolgálják fel, amelyekért közzétették és összhangban álltak ezzel az adatvédelmi 
irányelvvel. 
 
7. Gyermekek 
 
Tudatában vagyunk annak, hogy külön kötelezettségünk van a gy
védelmében. Nem tudatosan gyűjtünk személyes adatokat gyermekektől, vagy feldolgozzuk ezeket 
az információkat szülői beleegyezés nélkül. E politika alkalmazásában a gyermek minden olyan 
személyt jelent, aki 18 évesnél fiatalabb 
személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához, amennyiben az az alkalmazandó jog szerint 
eltérő). 
 
8. Biztonság 
 
A Teletrade minden ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedés
személyes adatok és az összes ügyféladat biztonságának védelme érdekében, beleértve a pénzügyi 
tranzakciók és / vagy megbízások elhelyezését. A pénzügyi és / vagy személyes információk 
megosztásának keretében a teljes hálózati kommunikációt jel
 
Az ügyfél által biztosított összes kapott információ biztonságos szerveren tárolódik, és csak az erre 
jogosult személyzet férhet hozzá az információhoz. Megfelelő óvintézkedéseket tesznek annak 
érdekében, hogy megakadályozzuk
megváltoztatását. Munkatársaink, vállalkozóink és ügynökeink hozzáférést kaphatnak személyes 
adatainkhoz, amelyeket összegyűjtünk, de használatuk csak a Szolgáltatások igénybevételének 
megkönnyítése érdekében végzett feladataikra korlátozódik. Azoknak a munkatársainknak, 
vállalkozóinknak és ügynököknek, akik hozzáférnek személyes adataival, kötelesek ezeket az 
információkat bizalmasan kezelni, és nem használhatják fel azokat a fentiekben felsoroltaktól eltér
célokra, illetve az Ön által benyújtott kérések kezelésére.
 
9. Harmadik fél webhelyei és szolgáltatásai
 
A Szolgáltatások tartalmazhatnak hivatkozásokat más üzemeltetett és harmadik felek által nyújtott 
szolgáltatásokra, beleértve azokat a 
vegye figyelembe, hogy ez a szabályzat csak a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 
Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk, és nem vagyunk felelősek olyan személyes adatokért, 
amelyeket harmadik fel gyűjthet, tárolhat és felhasználhat a
 
 
 
 
 
 

 

A tőlünk igényelt szolgáltatásokat. A szolgáltatók az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén 
olgáltatók segíthetnek nekünk: (i) igazolni személyazonosságukat vagy hitelesíteni 

az azonosítási dokumentumokat, (ii) ellenőrizni az információkat a nyilvános adatbázisok ellen, (iii) 
vagy rendőrségi ellenőrzéseket végezni, csalás megelőzést és kockázatértékelést végezni, (iv) 

karbantartást és hibakeresést, vagy (v) ügyfélszolgálati, hirdetési vagy fizetési szolgáltatásokat 
nyújt. Ezek a szolgáltatók korlátozott hozzáférést biztosítanak az Ön adataihoz, hogy ezeket a 

zzük, és szerződéses kötelességük van arra, hogy megvédjék és csak 
azokat a célokat szolgálják fel, amelyekért közzétették és összhangban álltak ezzel az adatvédelmi 

Tudatában vagyunk annak, hogy külön kötelezettségünk van a gyermekek személyes adatainak 
védelmében. Nem tudatosan gyűjtünk személyes adatokat gyermekektől, vagy feldolgozzuk ezeket 
az információkat szülői beleegyezés nélkül. E politika alkalmazásában a gyermek minden olyan 
személyt jelent, aki 18 évesnél fiatalabb (vagy a minimális korhatár ahhoz, hogy hozzájáruljon a 
személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához, amennyiben az az alkalmazandó jog szerint 

A Teletrade minden ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedés
személyes adatok és az összes ügyféladat biztonságának védelme érdekében, beleértve a pénzügyi 
tranzakciók és / vagy megbízások elhelyezését. A pénzügyi és / vagy személyes információk 
megosztásának keretében a teljes hálózati kommunikációt jelszóval és titkosítással védi.

Az ügyfél által biztosított összes kapott információ biztonságos szerveren tárolódik, és csak az erre 
jogosult személyzet férhet hozzá az információhoz. Megfelelő óvintézkedéseket tesznek annak 
érdekében, hogy megakadályozzuk személyes adataik elvesztését, visszaélését vagy 
megváltoztatását. Munkatársaink, vállalkozóink és ügynökeink hozzáférést kaphatnak személyes 
adatainkhoz, amelyeket összegyűjtünk, de használatuk csak a Szolgáltatások igénybevételének 

en végzett feladataikra korlátozódik. Azoknak a munkatársainknak, 
vállalkozóinknak és ügynököknek, akik hozzáférnek személyes adataival, kötelesek ezeket az 
információkat bizalmasan kezelni, és nem használhatják fel azokat a fentiekben felsoroltaktól eltér
célokra, illetve az Ön által benyújtott kérések kezelésére. 

9. Harmadik fél webhelyei és szolgáltatásai 

A Szolgáltatások tartalmazhatnak hivatkozásokat más üzemeltetett és harmadik felek által nyújtott 
szolgáltatásokra, beleértve azokat a kiskereskedőket is, amelyekkel egy tranzakciót köt. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy ez a szabályzat csak a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 
Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk, és nem vagyunk felelősek olyan személyes adatokért, 

fel gyűjthet, tárolhat és felhasználhat a 

A tőlünk igényelt szolgáltatásokat. A szolgáltatók az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén 
olgáltatók segíthetnek nekünk: (i) igazolni személyazonosságukat vagy hitelesíteni 

az azonosítási dokumentumokat, (ii) ellenőrizni az információkat a nyilvános adatbázisok ellen, (iii) 
ckázatértékelést végezni, (iv) 

karbantartást és hibakeresést, vagy (v) ügyfélszolgálati, hirdetési vagy fizetési szolgáltatásokat 
nyújt. Ezek a szolgáltatók korlátozott hozzáférést biztosítanak az Ön adataihoz, hogy ezeket a 

zzük, és szerződéses kötelességük van arra, hogy megvédjék és csak 
azokat a célokat szolgálják fel, amelyekért közzétették és összhangban álltak ezzel az adatvédelmi 

ermekek személyes adatainak 
védelmében. Nem tudatosan gyűjtünk személyes adatokat gyermekektől, vagy feldolgozzuk ezeket 
az információkat szülői beleegyezés nélkül. E politika alkalmazásában a gyermek minden olyan 

(vagy a minimális korhatár ahhoz, hogy hozzájáruljon a 
személyes adatok gyűjtéséhez és feldolgozásához, amennyiben az az alkalmazandó jog szerint 

A Teletrade minden ésszerű technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedést megtett a 
személyes adatok és az összes ügyféladat biztonságának védelme érdekében, beleértve a pénzügyi 
tranzakciók és / vagy megbízások elhelyezését. A pénzügyi és / vagy személyes információk 

szóval és titkosítással védi. 

Az ügyfél által biztosított összes kapott információ biztonságos szerveren tárolódik, és csak az erre 
jogosult személyzet férhet hozzá az információhoz. Megfelelő óvintézkedéseket tesznek annak 

személyes adataik elvesztését, visszaélését vagy 
megváltoztatását. Munkatársaink, vállalkozóink és ügynökeink hozzáférést kaphatnak személyes 
adatainkhoz, amelyeket összegyűjtünk, de használatuk csak a Szolgáltatások igénybevételének 

en végzett feladataikra korlátozódik. Azoknak a munkatársainknak, 
vállalkozóinknak és ügynököknek, akik hozzáférnek személyes adataival, kötelesek ezeket az 
információkat bizalmasan kezelni, és nem használhatják fel azokat a fentiekben felsoroltaktól eltérő 

A Szolgáltatások tartalmazhatnak hivatkozásokat más üzemeltetett és harmadik felek által nyújtott 
kiskereskedőket is, amelyekkel egy tranzakciót köt. Kérjük, 

vegye figyelembe, hogy ez a szabályzat csak a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket a 
Szolgáltatásokon keresztül gyűjtünk, és nem vagyunk felelősek olyan személyes adatokért, 



 

 
weboldalakat vagy szolgáltatásaikat. Mindig olvassa el az egyes webhelyek adatvédelmi irányelveit, 
amelyeket alaposan meglátogat. 
 
Ha a TeleTrade ügyfél-bejelentkezési azonosítóját harmadik felek szolg
Facebook stb.) Kapcsolja össze, csatlakozik, vagy bejelentkezik, a harmadik fél szolgáltatási oldala 
elküldhet minket olyan információkról, mint a regisztrációs és a profiladatok az adott 
szolgáltatásról. Ez az információ változik
Ön az Ön adatvédelmi beállításai alapján engedélyezett. Ha úgy döntöttél, hogy a TeleTrade 
személyes oldalt egy harmadik féltől származó alkalmazáshoz kapcsolja, bármikor 
megváltoztathatja a beállításokat és eltávolíthatja az alkalmazást az Ügyfél
azonosító (Personal Page) beállításának módosításával. Ön felelős azért, hogy személyes adatait az 
ilyen harmadik féltől származó alkalmazásokkal naprakészen és biztonságosan megőrizze, íg
biztosítva a TeleTrade Ügyfél bejelentkezési oldalának integritását.
 
 
10. A jogaid 
Az 5.3. Szakasz szerinti lemondási jogán kívül bármikor gyakorolhatja a következő jogokat:
 
 -Megkérhet bennünket, hogy megadja Önnek az Önnel kapcsolatos személyes adat
 az ilyen információk feldolgozásával kapcsolatos információkat.
 
 -Megkérhet bennünket, hogy frissítsen és kijavítson minden olyan naprakész vagy téves 
 személyes adatot, amelyet magunkról tartunk.
 
 -Megkérhet bennünket, hogy törölje az Önne
 Ha ezeket a jogokat érvényesíteni kívánja, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 
 support@teletrade.eu címen
 
Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha személyes adatainak törlését kéri:
 
  -Bizalmas üzleti érdekeink, például
  biztonság fokozása érdekében megtarthatjuk bizonyos személyes adatait.
 
  -Személyes adatait a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges 
  mértékben megtarthatjuk és felhasználhatjuk. Kérjük, 
  kötelezünk arra, hogy nyilvántartásba veszünk minden olyan információt, amely a 
  befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozik Önre, és amely az alkalmazandó 
  jogszabályokból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez legf
  követő 7 évig tart. 
 
  -Az Ön adatai (pl. Naplófájlok) egyes példányai az adatbázisunkban maradhatnak, 
  de a személyes azonosítóktól elválaszthatók.
 
  -Mivel biztonsági intézkedéseket tartunk az adataink véletlen vagy rosszind
  veszteségektől és megsemmisüléstől való védelme érdekében, a személyes adataink 
  maradék másolatai nem távolíthatók el a biztonsági rendszerünkből korlátozott 
  ideig. 
 

 

weboldalakat vagy szolgáltatásaikat. Mindig olvassa el az egyes webhelyek adatvédelmi irányelveit, 
 

bejelentkezési azonosítóját harmadik felek szolgáltatása (például Google, 
Facebook stb.) Kapcsolja össze, csatlakozik, vagy bejelentkezik, a harmadik fél szolgáltatási oldala 
elküldhet minket olyan információkról, mint a regisztrációs és a profiladatok az adott 
szolgáltatásról. Ez az információ változik, és az adott szolgáltatás ellenőrzése alatt áll, és amelyet 
Ön az Ön adatvédelmi beállításai alapján engedélyezett. Ha úgy döntöttél, hogy a TeleTrade 
személyes oldalt egy harmadik féltől származó alkalmazáshoz kapcsolja, bármikor 

lításokat és eltávolíthatja az alkalmazást az Ügyfél-bejelentkezési 
azonosító (Personal Page) beállításának módosításával. Ön felelős azért, hogy személyes adatait az 
ilyen harmadik féltől származó alkalmazásokkal naprakészen és biztonságosan megőrizze, íg
biztosítva a TeleTrade Ügyfél bejelentkezési oldalának integritását. 

Az 5.3. Szakasz szerinti lemondási jogán kívül bármikor gyakorolhatja a következő jogokat:

Megkérhet bennünket, hogy megadja Önnek az Önnel kapcsolatos személyes adat
az ilyen információk feldolgozásával kapcsolatos információkat. 

Megkérhet bennünket, hogy frissítsen és kijavítson minden olyan naprakész vagy téves 
személyes adatot, amelyet magunkról tartunk. 

Megkérhet bennünket, hogy törölje az Önnel kapcsolatos személyes adatait.
Ha ezeket a jogokat érvényesíteni kívánja, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 

címen 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha személyes adatainak törlését kéri: 

Bizalmas üzleti érdekeink, például a csalás felderítése és megelőzése, valamint a 
biztonság fokozása érdekében megtarthatjuk bizonyos személyes adatait.

Személyes adatait a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges 
mértékben megtarthatjuk és felhasználhatjuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy jogilag 
kötelezünk arra, hogy nyilvántartásba veszünk minden olyan információt, amely a 
befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozik Önre, és amely az alkalmazandó 
jogszabályokból eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez legfeljebb a számla lezárását 

 

Az Ön adatai (pl. Naplófájlok) egyes példányai az adatbázisunkban maradhatnak, 
de a személyes azonosítóktól elválaszthatók. 

Mivel biztonsági intézkedéseket tartunk az adataink véletlen vagy rosszind
veszteségektől és megsemmisüléstől való védelme érdekében, a személyes adataink 
maradék másolatai nem távolíthatók el a biztonsági rendszerünkből korlátozott 

weboldalakat vagy szolgáltatásaikat. Mindig olvassa el az egyes webhelyek adatvédelmi irányelveit, 

áltatása (például Google, 
Facebook stb.) Kapcsolja össze, csatlakozik, vagy bejelentkezik, a harmadik fél szolgáltatási oldala 
elküldhet minket olyan információkról, mint a regisztrációs és a profiladatok az adott 

, és az adott szolgáltatás ellenőrzése alatt áll, és amelyet 
Ön az Ön adatvédelmi beállításai alapján engedélyezett. Ha úgy döntöttél, hogy a TeleTrade 
személyes oldalt egy harmadik féltől származó alkalmazáshoz kapcsolja, bármikor 

bejelentkezési 
azonosító (Personal Page) beállításának módosításával. Ön felelős azért, hogy személyes adatait az 
ilyen harmadik féltől származó alkalmazásokkal naprakészen és biztonságosan megőrizze, így 

Az 5.3. Szakasz szerinti lemondási jogán kívül bármikor gyakorolhatja a következő jogokat: 

Megkérhet bennünket, hogy megadja Önnek az Önnel kapcsolatos személyes adatait, illetve 

Megkérhet bennünket, hogy frissítsen és kijavítson minden olyan naprakész vagy téves 

l kapcsolatos személyes adatait. 
Ha ezeket a jogokat érvényesíteni kívánja, akkor kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a 

a csalás felderítése és megelőzése, valamint a 
biztonság fokozása érdekében megtarthatjuk bizonyos személyes adatait. 

Személyes adatait a jogi kötelezettségeinknek való megfeleléshez szükséges  
vegye figyelembe, hogy jogilag 

kötelezünk arra, hogy nyilvántartásba veszünk minden olyan információt, amely a 
befektetési szolgáltatás nyújtására vonatkozik Önre, és amely az alkalmazandó  

eljebb a számla lezárását 

Az Ön adatai (pl. Naplófájlok) egyes példányai az adatbázisunkban maradhatnak, 

Mivel biztonsági intézkedéseket tartunk az adataink véletlen vagy rosszindulatú  
veszteségektől és megsemmisüléstől való védelme érdekében, a személyes adataink 
maradék másolatai nem távolíthatók el a biztonsági rendszerünkből korlátozott  



 
Ahol Ön hozzájárulását adta a személyes adatok Teletrade általi 
visszavonhatja a beleegyezését, ha értesítést küld erről, megadva, hogy melyik beleegyezést adja 
meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja az ilyen 
hozzájáruláson alapuló feldolgozási tevé
egyes jogrendszerekben az alkalmazandó jog megadhatja a jogot arra, hogy korlátozza a személyes 
adatok felhasználásának módját, különösen akkor, ha (i) Ön vitatja a személyes adatainak 
pontosságát; (ii) a feldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi személyes adatainak törlését; (iii) a 
feldolgozás céljából már nincs szükségünk személyes adataidra, de a jogi követelések 
létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges adatokra van szükség.
 
Önnek joga van panaszt tenni az Adatvédelmi Biztos Hivatalához, ha úgy érzi, hogy a Teletrade nem 
válaszolt a probléma megoldására irányuló kérelmeire. Az elérhetőségeket itt találja: 
http://www.dataprotection.gov.cy/
 
11. A jelen szabályzat módosításai
 
Ezt a Politikát időnként megváltoztathatjuk különböző okokból, például a jogszabályi és 
szabályozási változások, az iparági gyakorlatok változásai és a technológiai fejlődés tekintetében. 
Abban az esetben, ha regisztrált ügyfél
mailben értesítjük az ügyfél-bejelentkezési azonosítóhoz tartozó e
legfrissebb verziója mindig elérhető lesz a webhelyeken. A jelen Szabályzat minden új változata (i) 
az értesítési e-mail kézhezvételének napján a
módosításai nem anyagi változásokra vonatkoznak, amelyek nem csökkentik jogait; vagy (ii) 
legalább harminc (30) nappal az értesítési e
módosításai potenciálisan csökkenthetik jogait; vagy (iii) abban az esetben, ha nincs regisztrált 
Ügyfél-beléptetési azonosítója, attól a pillanattól kezdve, hogy feltöltötték őket a webhelyekhez.
 
12. Kérdések 
 
Ha bármilyen kérdése van a Szabályzattal kapcsolatban, vag
felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk (support@teletrade.eu) vagy hívjon minket 
(+357 22 51 44 42). 
 
 

 

Ahol Ön hozzájárulását adta a személyes adatok Teletrade általi feldolgozásához, bármikor 
visszavonhatja a beleegyezését, ha értesítést küld erről, megadva, hogy melyik beleegyezést adja 
meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja az ilyen 
hozzájáruláson alapuló feldolgozási tevékenységek jogszerűségét a visszavonás előtt. Ezenkívül 
egyes jogrendszerekben az alkalmazandó jog megadhatja a jogot arra, hogy korlátozza a személyes 
adatok felhasználásának módját, különösen akkor, ha (i) Ön vitatja a személyes adatainak 

) a feldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi személyes adatainak törlését; (iii) a 
feldolgozás céljából már nincs szükségünk személyes adataidra, de a jogi követelések 
létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges adatokra van szükség.

an panaszt tenni az Adatvédelmi Biztos Hivatalához, ha úgy érzi, hogy a Teletrade nem 
válaszolt a probléma megoldására irányuló kérelmeire. Az elérhetőségeket itt találja: 
http://www.dataprotection.gov.cy/ 

11. A jelen szabályzat módosításai 

kát időnként megváltoztathatjuk különböző okokból, például a jogszabályi és 
szabályozási változások, az iparági gyakorlatok változásai és a technológiai fejlődés tekintetében. 
Abban az esetben, ha regisztrált ügyfél-bejelentkezési azonosítója van, e házire

bejelentkezési azonosítóhoz tartozó e-mail címre. A házirend 
legfrissebb verziója mindig elérhető lesz a webhelyeken. A jelen Szabályzat minden új változata (i) 

mail kézhezvételének napján azonnal hatályba lép, amennyiben a jelen Szabályzat 
módosításai nem anyagi változásokra vonatkoznak, amelyek nem csökkentik jogait; vagy (ii) 
legalább harminc (30) nappal az értesítési e-mail kézhezvételétől számítva, ahol a jelen Szabályzat 

enciálisan csökkenthetik jogait; vagy (iii) abban az esetben, ha nincs regisztrált 
beléptetési azonosítója, attól a pillanattól kezdve, hogy feltöltötték őket a webhelyekhez.

Ha bármilyen kérdése van a Szabályzattal kapcsolatban, vagy kérdései vannak a személyes adatok 
felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk (support@teletrade.eu) vagy hívjon minket 

feldolgozásához, bármikor 
visszavonhatja a beleegyezését, ha értesítést küld erről, megadva, hogy melyik beleegyezést adja 
meg. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beleegyezésének visszavonása nem befolyásolja az ilyen 

kenységek jogszerűségét a visszavonás előtt. Ezenkívül 
egyes jogrendszerekben az alkalmazandó jog megadhatja a jogot arra, hogy korlátozza a személyes 
adatok felhasználásának módját, különösen akkor, ha (i) Ön vitatja a személyes adatainak 

) a feldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi személyes adatainak törlését; (iii) a 
feldolgozás céljából már nincs szükségünk személyes adataidra, de a jogi követelések 
létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges adatokra van szükség. 

an panaszt tenni az Adatvédelmi Biztos Hivatalához, ha úgy érzi, hogy a Teletrade nem 
válaszolt a probléma megoldására irányuló kérelmeire. Az elérhetőségeket itt találja: 
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szabályozási változások, az iparági gyakorlatok változásai és a technológiai fejlődés tekintetében. 

bejelentkezési azonosítója van, e házirend e változásairól e-
mail címre. A házirend 

legfrissebb verziója mindig elérhető lesz a webhelyeken. A jelen Szabályzat minden új változata (i) 
zonnal hatályba lép, amennyiben a jelen Szabályzat 

módosításai nem anyagi változásokra vonatkoznak, amelyek nem csökkentik jogait; vagy (ii) 
mail kézhezvételétől számítva, ahol a jelen Szabályzat 

enciálisan csökkenthetik jogait; vagy (iii) abban az esetben, ha nincs regisztrált 
beléptetési azonosítója, attól a pillanattól kezdve, hogy feltöltötték őket a webhelyekhez. 

y kérdései vannak a személyes adatok 
felhasználásával kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk (support@teletrade.eu) vagy hívjon minket 


