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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/SZABÁLYOK 

Alulírott, mint a Forever Living Products Egészségügyi, Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Korlátolt 

Felelősségű Társaság (1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-567682, Adószám: 12239818-2-44, 

NAIH-98260/2016, email: flpgenmanager@flpseeu.hu, ugyfelszolgalat@flpseeu.hu, továbbiakban: "FLPH") Forever 

Üzleti Partnere (a "Forever Üzleti Partner") tudomásul veszem és kifejezetten hozzájárulok, hogy az FLPH kezelje, 

nyilvántartsa és továbbítsa az általam írásbeli, elektronikus vagy bármilyen más formában rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a Forever Üzleti Partner nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, 

adóazonosító jelét, telefonszámát, e-mail címét, családi állapotát (az "Adat"). 

Az FLPH által velem kapcsolatban kezelt minden olyan adat, melyből személyazonosságom megállapítható, személyes 

adatnak minősül. A Magyarországon hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően ezúton kifejezetten 

hozzájárulok személyes adataimnak az FLPH általi kezeléséhez, és hozzájárulok személyes adataimnak az FLPH 

anyavállalatának a Forever Living Products Internationalnak valamint - európai gazdasági térségen belül vagy azon kívül 

székhellyel rendelkező - kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbításához, különös tekintettel arra, hogy az FLPH egy 

nagyobb, nemzetközi szinten működő cégcsoport tagja, a fent kifejtett célok megvalósítása érdekében, valamint jelentések 

és cégcsoport adminisztrációs célok miatt.  

Az FLPH személyes adataimat - az FLPH kapcsolt vállalkozásai kivételével - nem közli semmilyen kívülálló harmadik 

féllel. Az adatkezelés önkéntes és Forever Üzleti Partner általi visszavonásig áll fenn. 

Az adatkezelés célja, így az Adat felhasználható elsődlegesen az FLPH mindenkor alkalmazandó üzletszabályzata alapján 

járó járandóságok és jutalmak fizetésének és felülvizsgálatának, értékelések, terméknyilvántartások vezetése, valamint 

általánosabban a biztonsági rendszerek fenntartása és fejlesztése, illetve az FLPH jogi és szerződéses kötelezettségeinek 

való megfelelés biztosítása, továbbá az adatkezelés célja az Üzleti Partnerrel való kapcsolattartás kommunikációs és 

termékismertető, valamint marketing anyagok, így különösen hírlevelek küldése. 

Az FLPH az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolja Magyarországon és azt továbbítja 

anyavállalata, a Forever Living Products International (7501 E McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258, USA) részére 

elektronikusan vagy papíralapon. Az elektronikus adatbázisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli és ellenőrzi, 

kizárólag a feljogosított használók férhetnek hozzá. Az FLPH bizonyos információkat, mint név és elérhetőség, belső 

könyvtárakba helyez. A Forever Üzleti Partner személyes adatait a Nemzetközi Üzletpolitikában megjelölt Szponzora 

részére is átadja és erről az FLPH tudomással bír. 

Az FLPH-nak időről időre hatóságok, az FLPH, könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója 

rendelkezésére kell bocsátania az Adatot, amennyiben a feladat teljesítése és szerződéses kötelezettségének teljesítése 

szempontjából szükséges, továbbá az FLPH a Forever Üzleti Partner üzleti elérhetőségét a Forever-cégcsoport részére 

rendelkezésre bocsáthatja.  

Bár a legtöbb esetben a címzettek Magyarország területén találhatók, az EU-ban, az Amerikai Egyesült Államokban, illetve 

más területeken előfordulhat, hogy a Magyarország területén alkalmazandó adatvédelmi szabályok szintjétől eltérő, 

esetlegesen szigorúbb adatvédelmi szabályozás alkalmazandó. Az FLPH minden tőle ésszerűen elvárhatót megtesz annak 

érdekében, hogy az Adat biztonságát és titkosságát biztosítsa és a jogi és technikai lehetőségek fejlődésével egyidejűleg 

fejleszti ehhez kapcsolódó eszközeit.  

A Forever Üzleti Partner rendelkezik jogokkal az Adat időszakos felülvizsgálata és frissítése, törlése tekintetében, valamint 

vállalja, hogy megadott adatai változása esetén a változást követő 15 napon belül az FLP-t a változásról írásban tájékoztatja 

a fenti célból, további információért és az adatkezeléssel, nyilvántartással és továbbítással kapcsolatos felvilágosításért az 

FLPH Nemzetközi Osztályához valamint ügyfélszolgálatához lehet fordulni (ugyfelszolgalat@flpseeu.hu, 

flpnk@flpseeu.hu). 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy jelen hozzájárulásomat önkéntesen, megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 

 

 

 ____________________________________ ________________________________________ 

 aláírás helye, időpontja 
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