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ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

A Tripla Trade Kft. által nyújtott termékek, szolgáltatások és szervezeti honlap (weboldal) igénybevételének 
feltétele az ezeket igénybe vevő pontos azonosítása.  

Emiatt alulírott:  , mint érintett felhasználó önkéntesen, 
határozottan és megfelelő tájékoztatáson alapulva hozzájárulok, hogy a Tripla Trade Kft. mint adatkezelő, az 
alábbi személyes adataimat kezelje, tárolja és továbbítsa:  

1. Név:    

2. E-mail:    

3. Telefonszám:    

4. Postacím:    

A Tripla Trade Kft. a személyes adatokat a mindenkori jogszabályi előírások (így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) és a szervezet biztonsági 
szabályai szerint, a lehető legnagyobb gondossággal kezeli. 

Az adatkezelés elveit és szabályait, valamint az adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos információkat a 
Tripla Trade Kft.  adatkezelési elvei tartalmazzák, amely elérhető innen: www.triplatrade.hu/wp/adatkezelesi-
nyilatkozat. 

Mint érintett felhasználó a termékek és szolgáltatások további igénybe vételével az adatkezelési elvekben 
írtakat tudomásul veszem, ezek alapján a személyes adataim e szerinti kezelését kifejezetten elfogadom és 
ahhoz hozzájárulok. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat testreszabott tájékoztatás kialakításához, valamint a Tripla Trade 
Kft.  hűségprogram ajánlatainak reklámozása érdekében postai vagy személyes kapcsolatfelvételhez a szervezet 
felhasználja. 

Nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozattal érintett adatkezelés önkéntes hozzájárulásomon alapul. 

Az adatkezelés időtartama 
A jelen adatkezelési hozzájárulás a hozzájárulásom visszavonásáig érvényes. 

Tudomással bírok arról, hogy ez az adatkezelési hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül visszavonható. 

A hozzájárulásom visszavonása esetén, továbbá ha az adataim törlését kezdeményezem a Tripla Trade Kft. -nél 
mint adatkezelőnél, ez felhasználói státuszom megszüntetését eredményezheti. E jogkövetkezményt tudomásul 
veszem és kijelentem, hogy nem emelek ellene kifogást. 

A megadott adatok hitelessége 
Kijelentem, hogy az általam rögzített adatok hitelességéért teljes felelősséggel tartozom. 

Irányadó jogszabályok 
Tudomásul veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaim és jogorvoslati lehetőségeim tekintetében az 
alábbi jogszabályban foglalt rendelkezések az irányadók: 

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. 

A jelen nyilatkozatban foglaltakat megértettem, tudomásul vettem és aláírásommal hitelesítem. 

 

Kelt: ,    

 

  

(érintett aláírása) 

 


