ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
1. Az Elkötelezettségünk Ön Felé
Tisztában vagyunk a bizalmas viszony fenntartásának és az Ön Adatai megőrzésének a fontosságával.
Azzal, hogy megbíz minket az adataival, mi szeretnénk biztosítani Önt az elkötelezettségünkről, hogy
ezeket az adatokat bizalmasan kezeljük. Mi megtettük azokat a mérhető lépéseket, amik az Ön Adatai
bizalmas kezelésének, biztonságának, és integritásának a védelméhez szükségesek.
2. Az Információ Gyűjtése
Ha úgy dönt, hogy fiókot nyit nálunk, és ezzel az ügyfelünkké válik, ennek a megtételéhez bizonyos
információkra szükségünk lesz Öntől. Az Ön Adatait összegyűjthetjük közvetlen Öntől (a kitöltött
Fióknyitási Kérelem Űrlapon keresztül, vagy más módon), vagy más természetes vagy jogi személyektől,
többek között hitelinformációs ügynökségektől, csalásmegelőzési ügynökségektől, bankoktól, más
pénzügyi intézményektől, harmadik fél hitelesítési szolgáltatóktól, valamint nyilvános jegyzékek
szolgáltatóitól. Ezek az információk kiterjednek, de nem korlátozódnak az olyan személyes adatokra,
mint a név, cím, születési idő, kapcsolati információk, fizetési információk és bennük a bankkártya és
bankfiók adatok, valamint az egyéb szükséges pénzügyi információk. Az Ön Adatait gyűjthetjük ezen
felül azzal kapcsolatban is, hogy hogyan használja a weboldalunkat (weboldalainkat), mely weblapokat
keresi fel, a gyakoriságot, az oldalon eltöltött időt, és a kereskedési tevékenységet. Időről-időre további
információkat kérhetünk Öntől, hogy segítse az Önnek nyújtott szolgáltatásunk (amennyiben Ön az
ügyfelünk) vagy tevékenységünk (amennyiben Ön Kereskedési Adat Szolgáltatója )javítása érdekében és
a mi idevonatkozó megállapodásunk alapján, az esettől függően, vagy a vonatkozó jogszabályoknak való
megfelelés érdekében.
3. Az Információ Felhasználása
Az Ön Személyes Adatait (abban az esetben, ha Ön természetes személy) a Megállapodásunk
előmozdítása érdekében használjuk, tároljuk, feldolgozzuk, és kezeljük majd, és tesszük ezt a Személyes
Adatok Feldolgozásáról szóló 2001-es Törvény és annak hatályos változásai alapján. Az Ön Adatait
(amennyiben azok nincsenek köztulajdonban, vagy már a rendelkezésünkre állnak a titoktartási
kötelezettség nélkül) bizalmasan kezeljük, és nem használjuk fel semmilyen más célra, mint a
Szolgáltatásaink nyújtása, adminisztrálása, és javítása , hogy elmélyítsük a köztünk lévő Megállapodást,
hogy létrehozzuk és kezeljük az Ön fiókját vagy a köztünk lévő kapcsolatot, hogy áttekintsük az Ön
aktuális igényeit, hogy fejlesszük a vevőszolgálatot és a termékeinket, hogy Önnek folyamatosan olyan
információkat és lehetőségeket nyújtsunk, amikről úgy gondoljuk, hogy relevánsak
lehetnek az Ön számára, hogy pénzmosás-ellenes ellenőrzéseket és átvilágítási eljárásokat
folytathassunk le, valamint statisztikai és marketingcélok érdekében (a köztünk lévő Megállapodásnak
megfelelően). Azzal, hogy Megállapodást köt velünk (vagyis az Ügyfelünké válik), hozzájárul, hogy a
Személyes Adatait az Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítják a Személyes Adatok
Feldolgozásáról szóló 2001-es alapján.
4. Kapcsolatfelvétel
Időről-időre felvehetjük újra Önnel a kapcsolatot telefonon, faxon keresztül, e-mailben, vagy postai úton
abból a célból, hogy adminisztráljuk a köztünk lévő Megállapodás feltételeit. Az Ön egyetértése esetén
mi, vagy a Társaságunk bármelyik partnere, vagy a csoportunk bármely tagja felveheti Önnel időrőlidőre a kapcsolatot telefonon, faxon, e-mailben, vagy postai úton marketingcélból, hogy felhívja az Ön
figyelmét olyan termékekre és szolgáltatásokra, amik Önt esetleg érdekelhetik, vagy marketingkutatás
céljából.
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5. Információk Megosztása
A közöttünk létrejött Megállapodás szerint bizonyos esetekben jogunkban áll az Ön Adatainak (beleértve
a bizalmas természetű felvételeket és dokumentumokat, bankkártyaadatokat) a megosztása. A köztünk
létrejött Megállapodás alapján az Ön Adatait egy harmadik féllel megoszthatjuk:
(a) ha arra törvény, vagy egy illetékes bíróság határozata kötelez;
(b) ha a minket Felügyelő szerv (A Ciprusi Értékpapír és Tőzsdebizottság) vagy bármely más
szabályozó hatóság. aminek hatás- és irányítási köre van felettünk, a partnereink, vagy Ön
felett, vagy azon terület felett, ahol a Szolgáltatóink és Ügyfeleink találhatóak, ott ezek a
szabályok alkalmazandóak;
(c) ha az illetékes hatóságok csalás megelőzése, pénzmosás vagy más törvénytelen tevékenység
felderítése érdekében nyomozást folytatnak;
(d) egy Bróker számára az Ön Utasításai és Megbízásai érdekében, és olyan célból, ami kiegészítő
jellegű az Önnek mint Kliensnek nyújtott szolgáltatások tekintetében;
(e) hitelinformációs és csalásmegelőzési ügynökségekkel, harmadik fél hitelesítési szolgáltatókkal,
bankokkal
és
más
pénzügyi
intézményekkel
hitelkeret-ellenőrzés,
csalásmegelőzés,
pénzmosásmegelőzés,
az Ön személyazonosságának az ellenőrzése és átvilágítása céljából. Ennek
érdekében ezek a felek az Ön által a rendelkezésre bocsátott részleteket összevethetik olyan
információkkal vagy adatbázisokkal (legyen az magán vagy nyilvános), amikhez nekik
hozzáférésük van. Továbbá felhasználhatják a jövőben az Ön adatait ahhoáz, hogy azokkal
mások cégeit megerősítési célokból segítsék. Az ilyen megkeresésről a feljegyzést megőrizzük;
(f) a saját professzionális tanácsadóinkkal azzal a kitétellel, hogy a vonatkozó tanácsadót
informáljuk az ilyen információ bizalmas jellegéről és az ezzel járó a titoktartási
kötelezettségéről egyaránt;
(g) olyan más szolgáltatókkal, akik létrehoznak, fenntartanak, vagy feldolgoznak olyan
adatbázisokat (legyenek azok elektronikusak vagy sem), olyan nyilvántartásvezetési, e-mail
továbbítási, üzenetküldési vagy hasonló szolgáltatást ajánlanak, amiknek az a célja, hogy
bennünket az Ön Adatainak összegyűjtésében, tárolásában, feldolgozásában és
felhasználásában segítsék, vagy hogy az Önnel való kapcsolattartásunkat, a Szolgáltatásainkat
és tevékenységeinket a köztünk lévő Megállapodás alapján javítsák;
(h) egy Kereskedelmi Adattárral vagy ahhoz hasonló intézménnyel;
(i) statisztikai célból a saját marketingtevékenységünk javítása érdekében más szolgáltatókkal,
ilyen esetben az adatokat összesített formában továbbítjuk;
(j) piackutatással foglalkozó call centerekkel, amelyek telefonos vagy e-mailben történő
felméréseket végeznek annak érdekében, hogy a Mi Szolgáltatásainkat vagy üzleti
tevékenységeinket fejlesszék;
(k) bármely bírósággal, törvényszékkel, Ombudsmannal, vagy hatósággal, ha az szükséges a
jogaink védelme és a jogainkkal való élés érdekében;
(l) a kérésére vagy a beleegyezésével Önnel;
(m) a fiókvállalatainkkal vagy a vállalati csoportunk bármely más tagjával;
(n) a munkavállalóinkkal, hogy azok elvégezhessék a feladataikat a köztünk lévő Megállapodás
elmélyítése érdekében, vagy hogy biztosíthassák a kereskedő Platformunk, Az Automatikus
Kereskedési és Kereskedési Adat funkciók
hatékony működését.
6. Biztonsági Intézkedések
Az Ön Adatait biztonságos szervereken tároljuk. Az Ön Adataihoz való hozzáférést csak az olyan
alkalmazottainkra korlátozzuk, akiknek arra a köztünk létrejött Megállapodás megvalósítása érdekében
szükségük van. Az Ön Adatainak a felhasználására biztonságos eljárásaink vannak, példa erre, ahogy a
fiókvállalatainkat és az alkalmazottainkat kötelezzük az Ön Adatainak bizalmas kezelésére. Az Ön
Adatait nem tároljuk annál tovább, mint az szükséges. Több esetben az információkat hosszabb ideig
meg kell őrizni. A megőrzési időszakok a szerint lesznek meghatározva, hogy milyen fajta összegyűjtött
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információról van szó, és hogy az milyen célból lett összegyűjtve, figyelembe véve az alkalmazandó
követelményeket az adott helyzetre és az elavult, nem használt adatok mielőbbi alkalmas időben történő
megsemmisítésére. Az Alkalmazandó Rendelkezések alapján, a Megállapodásunk megszűnése esetén
még az attól számított 5 évig megtartjuk az Ügyfelek személyes adatait, a kereskedési információkat,
fióknyitással kapcsolatos dokumentumokat, kommunikációt, illetve minden más információt, ami az
Ügyféllel volt kapcsolatos. Az Ön Adatait minden esetben a hatályos Törvény által meghatározott
minimálisan elegendő időtartam erejéig őrizzük meg. Noha mi minden ésszerű erőfeszítést megteszünk
azért, hogy megvédjük az Ön Adatait, azzal tisztában kell lennie, hogy az internet használata nem teljesen
biztonságos, és ez oknál fogva mi sem tudjuk garantálni az Öntől beérkező vagy Önhöz eljuttatott
személyes adatok biztonságát vagy integritását az interneten.
7. Az Adatok Megváltoztatása
Önnek lehetősége van a Társaságot bármikor informálni az Ön Adatainak a változásairól, vagy arról,
hogy töröltetné azokat az információkat, amiket Önről tárolunk ezen az e-mail címen keresztül:
support@topforex.com Az Adatait az Ön utasításai szerint módosítjuk vagy töröljük, leszámítva azokat
a részeit, amiket a hatályos szabályozás alapján vagy jogi célból meg kell őriznünk, amikre szükségünk
van az Ön által igényelt Szolgáltatás teljesítéséhez, vagy ahhoz, hogy fenntarthassuk a megfelelő üzleti
feljegyzéseket.
8. Hozzáférési Jog
A Személyes Adatok Feldolgozásáról szóló 2001-es Törvény és annak hatályos változásai alapján Önnek,
mint egy természetes személynek joga van másolatot kérni bármely személyes adatról, amit Önról
tárolunk, és felhívni a figyelmünket az észlelt pontatlanságokra. A másolat kéréséhez kérjük, vegye fel
velünk a kapcsolatot, erősítse meg a személyazonosságát, és pontosan határozza meg, hogy mely
adatokra van szüksége. A kérésnek adminisztratív költségei lehetnek. Felkereshet minket e-mailben a
következő címen: support@topforex.com
9. Kérdések
Ha e Szabályzattal kapcsolatban bármilyen kérdése van, hozzá akar férni az adataihoz vagy változtatni
szeretne azokon, vagy ha a weboldalunk biztonságával kapcsolatban bármilyen kérdése van, küldjön
nekünk e-mailt a következő címre: support@topforex.com.
10. E Szabályzat Frissítése
E Szabályzat minden előzetes értesítés nélkül változhat. Ez oknál fogva ajánlott a frissítések időrőlidőre
történő ellenőrzése.
11. Nyelv
11.1. A Társaság által hivatalos ügyei intézése során használt nyelv az angol. Az Ügyfél feladata, hogy
elolvasson a Társaság hivatalos Weblapján közzétett minden információt a Társaságról, valamint
tevékenységeiről. Az angol nyelvű anyagok más nyelvekre lefordított, illetve az angoltól eltérő nyelveken
közölt információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek kötelezettséget a Társaságra nézve,
illetve nincsenek jogi következményeik, azaz a Társaság nem vállal felelősséget, vagy anyagi
kötelezettséget az angoltól eltérő nyelvű szövegek információ tartalmának helyességéért.
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