
 GDPR Adatkezelési tájékoztató  
A forextozsde.com weboldalon megadott illetve kezelt adatokra vonatkozó irányelvek. 

 

  

1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI  

2. weblap: forextozsde.com, 
3. Kezelő:  Kunos Károly magánszemély 

 

Az adatkezelés általános folyamata, elvei: 

Az ön által megadott adatok a forextozsde.com weboldal informatikai szolgáltatójának 

szerverén tárolódnak. 

 
 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA ADATKEZELÉSI CÉLOK 

SZERINT 

A honlapon megadható adatok felsorolása: 

1) 60 NAPOS INGYENES E-MAIL TŐZSDE TANFOLYAM feliratkozó 

modul 
 

a. Adatkezelés jogalapja: 

i. személyes hozzájárulás 

b. tárolás: nem meghatározott időtartamra 

c. Személyes adatok: 

i. Keresztnév, vezetéknév  

1. célja: az adat a személyes megszólítás érdekében szükséges 

ii. e-mail cím 

1. célja: az igényelt ingyenes oktató anyag eljuttatása Önhöz 

2. módja: elektronikus formában…e-mail 

d. A leiratkozás folyamata: 

i. A 60 NAPOS INGYENES E-MAIL TŐZSDE TANFOLYAM-ról 

leiratkozást e-mailben igényelje, az info@forextozsde.com címen. 

ii. A hírlevélről leiratkozás 5 munkanapon belül megtörténik. 

 

2) feliratkozás hírlevélre 
 

a. Adatkezelés jogalapja: 

i. személyes hozzájárulás 

b. tárolás: nem meghatározott időtartamra 

c. Személyes adatok: 

i. Keresztnév, vezetéknév  

1. célja: az adat a személyes megszólítás érdekében szükséges 

ii. e-mail cím 

1. célja: az igényelt rendszertelen időpontban küldött hírlevelek 

eljuttatása Önhöz 

2. módja: elektronikus formában…e-mail 

d. A leiratkozás folyamata: 

mailto:info@forextozsde.com


i. A hírlevélről leiratkozást e-mailben igényelje, az info@forextozsde.com 

címen. 

ii. A hírlevélről leiratkozás 5 munkanapon belül megtörténik. 

 

3) Számlanyitás űrlap 
 

a. Adatkezelés jogalapja: 

i. személyes hozzájárulás 

b. tárolás: nem meghatározott időtartamra 

c. Személyes adatok: 

ii. Keresztnév, vezetéknév  

1. célja: az adat a személyes megszólítás érdekében szükséges 

iii. e-mail cím 

1. célja: a brókercéggel kapcsolatos változások , fontos információk 

eljuttatása Önhöz 

2. módja: elektronikus formában…e-mail 

d. A leiratkozás folyamata: 

iv. nyilvántartásból leiratkozást e-mailben igényelje, az 

info@forextozsde.com címen. 

v. A hírlevélről leiratkozás 5 munkanapon belül megtörténik. 

 

 

4) Jelentkezés tanfolyamra űrlap 
 

e. Adatkezelés jogalapja: 

i. személyes hozzájárulás 

f. tárolás: nem meghatározott időtartamra 

g. Személyes adatok: 

ii. Keresztnév, vezetéknév  

1. célja: az adat a személyes megszólítás érdekében szükséges 

iii. e-mail cím 

1. célja: a tanfolyammal kapcsolatos változások , fontos információk 

eljuttatása Önhöz. Általános kapcsolat tartás 

2. módja: elektronikus formában…e-mail 

iv. telefonszám: 

1.  célja: A tanfolyammal kapcsolatos kommunikáció 

v. számlázási cím: 

1. célja: A számla kiállítása önnek a tanfolyamról 

h. A leiratkozás folyamata: 

vi. A nyilvántartásból leiratkozást e-mailben igényelje, az 

info@forextozsde.com címen. 

vii. A hírlevélről leiratkozás 5 munkanapon belül megtörténik. 

5) Kapcsolat oldali űrlap 
i. Adatkezelés jogalapja: 

i. személyes hozzájárulás 

a. tárolás: az adatot nem tárolom 
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j. Személyes adatok: 

ii. Név: 

1. célja: az adat a személyes megszólítás érdekében szükséges 

iii. e-mail cím 

1. célja: hogy a kérdésére választ tudjak adni 

2. módja: elektronikus formában…e-mail 

 

Az Ön által megadott adatokat csak a fent felsorolt célból tárolom. Ezeket harmadik 

személynek semmilyen esetben nem adom ki. 

A tárolt adatokat kérésére 5 munkanapon belül törlöm. 
 

 

 

 

  


