
 
 

 

PRIVACY INFORMATION NOTICE 
With the registration I hereby accept and agree that 
until withdrawal LG Electronics Magyar Kft. (seat: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, Hungary; 
company registration number: 01-09-169580, data 
protection registration number: NAIH-55391/2012; 
hereinafter: Service Provider) may handle, process, 
and – within the limits of its purpose and in the cases 
necessary – transfer to the data processing entities 
that 
it uses, the data that I voluntarily provide with the 
present registration. For those reasons I explicitly 
agree that 
- the Service Provider may handle my personal 
data provided for identification to conclude 
the agreement establishing the services it 
provides, and to assert the rights and fulfil the 
obligations that arise from thereof; 
- the Service Provider may – for the purpose of 
the provision of the service and to the limit 
until it is technically justified – handle my 
personal data in the necessary manner and 
until the necessary period of time; 
- the Service Provider may handle my personal 
data and the data related to the use of the 
service for the purpose of the improvement of 
the service, delivering targeted electronic 
advertisement or other targeted content, or 
market research; 
- the Service Provider may transfer my 
personal data and the data related to the use of 
the service to ALWT Kft and authorized LG service 
centers (ASC). 
I hereby accept that the Service Provider shall not 
transfer my personal data provided under the present 
notice to any third party not defined in the present 
notice. My consent hereby expressed is voluntary, it 
has been given while being aware of the appropriate 
information, and it can be revoked any time, without 
limit and reason by sending a request to the 
adatvedelem@lge.com e-mail address. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 
 
С посочената регистрация се съгласявам , че LG 
Electronics Magyar Kft. (регистрация: 1097 
Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/A, Hungary; 
company registration number: 01-09-169580, data 
protection registration number: NAIH-55391/2012; 
наричан Организатор) ще използва 
предоставената информация единствено за 
целите на дадената промоция или ще я 
трансферира до трети страни, които обработват 
информацията относно посочената промоция. На 
база посоченото становище, съгласям се със 
следното: 
 

- Организаторът може да използва 
предоставените лични данни за 
идентификация за финализиране на 
взаимното споразумение за усугата, със 
съответните права, които произлизат от 
него; 

- Орагнизаторът може да използва 
предоставените данни за целите на 
промоцията в рамките на посочения 
промоционален период; 

- Организаторът може да използва 
предоставените данни с цел подобрение 
на услугата по посочената промоция и 
своевременното информиране на клиента 
чрез изпращане на непоискани търговски 
съобщения или друг тип таргетирано 
съдържание, или въпроси свързани с 
проучване; 

- Организаторът получава правото да 
трансферира информацията относно 
услугата до ALWT Kft и оторизирани LG 
провайдери на услуги 

Посочвам, че Организаторът няма право да 
трансферира личната информация до трети 
страни, които не са дефинирани в това 
споразумение и не отговарят пряко за 
осъществяването на промоцията. Доброволно 
посочвам съгласието си, на база посочената 
информация, като то може да бъде отменено по 
всяко време без конкретна причина чрез 
изпращане на заявка на имейл: 
adatvedelem@lge.com 
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