
 

LG Service Application 
 
Privacy Policy 
 

 
This Privacy Policy describes LG Electronics Magyar Kft. (seat: 
1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 3/A, Metropolitan Court, 

Cg.01-09-169580; Tax number: 10790386-2-44) gains access to 
and uses your personal information in the context of LG 
ServiceApp. Please read it carefully before using LG 
ServiceApp.  

 

LG Szervíz Applikáció 
 
Adatvédelmi Tájékoztatója 
 

 
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató azért készült, hogy bemutassa 
LG Electronics Magyar Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves 

Kálmán krt 3/A., Főv. Bír. Cg.01-09-169580) az LG Szerviz 
Applikáció (továbbiakban: Applikáció) során szolgáltatott 
személyes adatokhoz hogyan jut hozzá, és miként kezeli, 
dolgozza fel. Kérjük olvassa el jelen Adatvédelmi Tájékoztatót 

f igyelmesen az Applikáció használata előtt.  

1. Introduction 
 
LG Electronics Magyar Kft. ("LGE" or "w e") is committed to 
protecting the information of those individuals and groups w ho 

use the LG ServiceApp. This Privacy Policy sets out how  we 
collect, use, and share information that w e obtain as a result of 
your use of the LG Service App and, in particular, sets out: 
- What information LGE may obtain from you, your mobile 

device as a result of your use of LG ServiceApp; 

- How  LGE uses the information that it obtains; 

- When LGE shares information w ith others; and  

- How  you may control LGE's use and sharing of your 
information. 
 
LG ServiceApp may provide access to software applications and 

links to other services owned and operated by third parties 
including operating system providers and other contents and 
application providers. These third party services are outside the 

scope of this Privacy Policy and have their ow n policies that 
apply to the collection, use and sharing of information in 
connection w ith their services. We encourage you to read those 
policies. LGE is not responsible or liable for the privacy practices 

of such third parties. 
 

1. Bevezetés 
 
LG Electronics Magyar Kft. (továbbiakban "LGE" vagy "mi") 
elkötelezett azon személyes adatok védelmét tekintve, 

amelyeket egyes személyek vagy csoportok az Applikáció során 
adnak meg. Ezen Adatvédelmi Tájékoztatóban található, hogy 
LGE miként gyűjti, kezeli esetlegesen továbbítja az Applikáció 
használata során szolgáltatott adatokat, így különösen: 

- LGE által kezelt adatok, amelyek Applikáció használata során 
keletkeznek; 

- Hogyan kezeli LGE a megadott adatokat; 

- Mikor és hogyan osztja meg LGE az adatokat harmadik féllel,  

- Milyen jogok illetik meg Önt az LGE adatkezelésével 
kapcsolatban. 
Applikáció tovább mutathat egyéb szoftver alkalmazásokhoz és 

harmadik fél által működtetett szolgáltatásokra (pl. közösségi 
oldalak), operációs rendszereket és más egyéb szolgáltatókat is 
ideértve. Ezen harmadik fél által kezelt és működtetett 

alkalmazásokra jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik, 
és jelen szabályoktól eltérő módon kezelhetik, gyűjthetik vagy 
továbbíthatják személyes adatait. Kérjük, mindig olvassa el 
harmadik fél adatvédelmi tájékoztatóit is! LGE nem vállal 

felelősséget semelyik harmadik fél személyes-adat kezelési 
gyakorlatáért. 
 

2. What information does LGE obtain? 
 

We collect from you certain information in connection w ith the 
LG ServiceApp, including: 
 
- Information you provide directly to us; 

- Information w e obtain from your use of the LG ServiceApp. 

 
The information that w e may receive w hen you use your LG 
Service App include both, the information that can be used to 

identify a person ("Personally Identif iable Information"), and the 
information that does not, on its ow n, permit direct association 
w ith any specif ic individual ("Non-Personally Identif iable 
information").  

 
(1) Personally Identif iable Information  
 
"Personally Identif iable Information" is information that identif ies 

you personally or, w hen combined w ith other information could 
potentially identify you personally. LGE collects and stores the 
follow ing Personally Identif iable Information through the 
LGServiceApp: 

– Mandatory collection : Name, company, phone number, device 

model, language and country setting; 

– Automatic collection : Service log (record of use); 
– Optional collection: upgrades, service notices, FCMkey (for 

push alarms). 
 
(2) Non-Personally Identif iable Information  
 

Non-Personally Identif iable Information does not identify you 

2. GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE 
 

LGE az Applikáció használata során az alábbi adatokat gyűjti: 
 
- azon adatokat, amelyeket Ön kifejezetten megad; 

- azon adatokat, amelyek az Applikáció használata során 
keletkeznek. 

 
Azon adatok, amelyek az Applikáció használata során 
keletkeznek, egyrészt lehetnek olyan adatok, amely alapján 

azonosítható az adott személy („Személyes adat” vagy 
“Azonosításra alkalmas adat”), másrészt lehetnek olyan adatok, 
amely alapján nem azonosítható az adott személy („Személyes 
adatnak nem minősülő adat” vagy “Azonosításra nem alkalmas 

adat”). 
 
„Személyes adat” amely adat azonosítja Önt személyesen, vagy 
más adatokkal együttesen képes Önt azonosítani. LGE az 

alábbi “„Személyes adatot” gyűjt és kezel az Applikáció 
használata során: 
– Szükséges adatok: Név, Cégnév, telefonszám, termék, 

használt nyelv és ország 

– Automatizált adatok: Szolgáltatásnapló (felhasználási 

nyilvántartás) 

– Opcionális adatok: frissítések, tájékoztatások, f igyelmezetések 
 

 
A „Személyes adatnak nem minősülő adat” nem azonosítja Önt. 
Az Applikáció során „Személyes adatnak nem minősülő adatok” 
az alábbiak lehetnek:  

 



 

personally. Here are some examples of  the sorts of information 
w hich could be (but may not alw ays be)Non-Personally 
Identif iable Information that is collected via the LG ServiceApp:  
LG ServiceApp uses Google Analytics cookies. Information 

collected by Google Analytics cookies will be transmitted to and 
stored by Google on servers in the United States of America in 
accordance with its privacy practices. To see an overview of 

privacy at Google and how  this applies to Google Analytics, visit 
https://www.google.com/intl/nl/analytics/. You may opt out of 
tracking by Google Analytics by 
visitinghttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. 

We collect the above Non-Personally Identif iable Information 
from all visitors to our LG ServiceApp. If you do not w ant LGE to 
have access to this information, please do not use our LG 
ServiceApp.  

 

Google Analytics cookie-k: Ezek a cookie-k olyan információkat 
gyűjtenek, amelyeket a Google Adatvédelmi Szabályzatának 
megfelelően az USA-ba, a Google szervereire továbbítanak, és 
ezeken tárolnak. Ezek működésével és a Google Analytics-sel 

kapcsolatos bővebb információkért kérjük, látogassa meg a: 
http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies/ 
honlapot. 

A fent említett „Személyes adatnak nem minősülő adatot” 
gyűjtjük továbbá azon személyektől, akik használják/látogatják 
az Applikációt. Amennyiben nem kívánja, hogy Önről bármilyen 
személyes adatot kezeljenek, kérjük, ne használja az 

Applikációt. 
 

3. How will LGE use the information it obtains? 
(1) Personally Identif iable Information  
 
We use your Personally Identif iable Information that is collected 

through the LG Service App primarily for the follow ing purposes:  

– To deliver, maintain, protect and improve our services;  

– To complete a service requested by you;  

– To ensure the LG Service App is relevant to your needs;  

– To help us create and publish content most relevant to you;  

– To notify you about a material change to this Privacy Policy or 

the terms of use agreement, if  necessary; and  

– To send you push alarms regarding the LG ServiceApp. 
 
This means that the legal basis for us processing your personal 
information as described above w ill typically be:  

 

• Contract: in cases where a contractual relationship is 
established betw een You and our Company or any 
other third parties (e.g. consumer contracts) 

• Legitimate interest: in cases w here our Company or a 
third party has a legitimate interest in such data 

collection (e.g. identif ication of unlaw ful actions) 

• Consent: in cases where You specif ically consent to 
data collection and processing 

 
(2) Non-Personally Identif iable Information  

 
Non-Personally Identif iable Information is used as described 
above and in other w ays as permitted by applicable law s, 
including combining Non-Personally Identif iable Information w ith 

Personally Identif iable Information.  
 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja 
(1) “Személyes adat”” esetében: 
 
– szolgáltatásunk teljesítése, megfigyelése, átdolgozása illetve 

fejlesztése céljából;  

– az Applikáció relevanciájának biztosítása az Ön számára;  

– releváns tartalom előállítása és publikálása;  

– Ön értesítése az esetleges Adatvédelmi Tájékoztatóban vagy 
Felhasználási feltételekben történt változásokról, amennyiben 

szükséges  

– értesítés küldése az Applikációval kapcsolatban 
 
Az Önnel kapcsolatos adatokat az alábbi jogalapokon 

gyűjthetjük:  
 

• Szerződés: azon esetekben, amikor Társaságunk 
vagy más harmadik személy és Ön között 
szerződéses jogviszony keletkezik (pl. fogyasztói 

szerződés) 

• Jogos érdek: azon esetekben, amikor adatgyűjtéshez 
Társaságunk vagy harmadik fél jogos érdeke fűződik 
(pl. jogellenes cselekmények kiszűrése) 

• Beleegyezés: azon esetekben, amikor Ön kifejezetten 
hozzájárul az adatgyűjtéshez, feldolgozáshoz  

 
(2) „Személyes adatnak nem minősülő adat” esetében: 
 

A fentebb kifejtett célok valamint az alkalmazandó jogszabály 
által megengedett célokból, beleértve az “Személyes adat”és a 
„Személyes adatnak nem minősülő adat” együttes használatát. 

4. Information Sharing 
Please be aw are that w e may further share such information 
w ith the follow ing entities: 

– Third Party Service Providers.We may share your 
Personally Identif iable Informationand Non-
PersonallyIdentif iable Information w ith third party service 

providers to enable LG ServiceApp. 
 
Under no circumstances shall your personal information be 
processed for marketing purposes, nor shared with third parties 

for marketing purposes, unless you grant your explicit consent. 
 

4. Személyes adatok megosztása harmadik féllel 
Kérjük vegye f igyelembe, hogy alábbi harmadik felekkel 
oszthatjuk meg Személyes Adatait:: 

– Külsős szolgáltatók/Harmadik fél: azon szolgáltatók, 
amelyek elérhetőek az Applikáción belül 
 

Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön külön 
hozzájárulása nélkül nem tesszük hozzáférhetővé saját vagy 
harmadik fél marketing célú megkeresése esetére  

5. How long will LGE keep my personal Information?  
We w ill take reasonable steps to make sure that w e keep your 
personal information for as long as is necessary for us to 

provide you w ith LG Service App or other purposes set out in 
this Privacy Policy. In case of non-use of the App for a one year 
period from the date of the last use, then your personal data w ill 
be automatically deleted.  

 
 

5. Adattárolási időtartam  
LGE megtesz minden szükséges lépést annak érdekében, hogy 
a kezelt személyes adatokat csakis a jelen Adatvédelmi 

Tájékoztatóban meghatározott cél(ok) eléréséig tárolja. 
Amennyiben Ön Applikációt egy éven túl nem használja, az 
Önről tárolt és kezelt adatok automatikusan törlődnek. 
 

https://www.google.com/intl/nl/analytics/


 

6. Cookies and other tracking technologies  
When you use the LG ServiceApp, we may collect Analytical 
cookies. They allow  us to recognise and count the number of 
visitors and to see how  visitors move around our w ebsite when 

they are using it. This helps us to improve the w ay LG Service 
App w orks, for example, by ensuring that users are f inding w hat 
they are looking for easily. These cookies do not collect 

information that can identify you. All the information that these 
cookies collect is anonymous and is only used to improve how  
LG ServiceApp works. 
 

 

6. Használt cookie-k 
Analitikus cookie-k: 
Ezek a cookie-k teszik lehetővé, hogy felismerjük, és számon 
tartsuk az Applikáció látogatóit, és navigációjukat Applikáción 

belül. Az ilyen típusú cookie alkalmazása hozzájárul 
Applikációnk fejlesztéséhez, például azáltal, hogy ezek 
segítségével biztosítani tudjuk felhasználóink számára, hogy 

könnyen és gyorsan megtalálják a Applikációnkban azt, amit 
keresnek. 
Ezek a cookie-k nem gyűjtenek az Ön használatáról marketing 
célú információkat, illetve nem térképezik fel azt sem, hogy Ön 

mely oldalak között navigál böngészései során, csupán az 
Applikáció fejlesztéséhez nyújtanak segítséget. 

7. Security 
We use commercially reasonable efforts to safe guard the 
confidentiality and security of your personal information. 

Nevertheless, due to the design of the Internet, ever-changing 
technology, and other factors outside of our control, we cannot 
guarantee that communications betw een you and our servers 
w ill be free from unauthorized access by third parties or that w e 

w ill not be subject to security breaches. We do not accept any 
responsibility for the disclosure of personal information due to 
errors in transmission or unauthorized or unlaw ful acts of third 
parties. 

 

7. Az adatok védelme érdekében tett lépések 
Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk 
védelmét. Abból a célból, hogy megelőzzük az adatok 

illetéktelen megismerését, felhasználását, megváltoztatását, 
megsemmisítését vagy továbbítását, ésszerű fizikai, 
elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk, hogy 
megóvjuk az Önről gyűjtött információkat. Ezen tevékenységünk 

során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes 
Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes 
illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az 
Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk 

garantálni. 

8. Protecting the Privacy of Children 
Protecting the privacy of children is important to us. For that 
reason, the LG Service App is not directed at or designed to 
attract anyone under 18 years old or the age of majority in the 

relevant jurisdiction. Should w e learn or be notif ied that w e have 
collected information from users under the age of 18 or the age 
of majority in the relevant jurisdiction, w e will promptly delete 

such personal information. 
 

8. Kiskorúak személyes adatainak védelme. 
Kiskorúak személyes adatai kiemelten fontos számunkra. Ennek 
érdekében az Applikáció nem azért készült, hogy azt bármely 18 
éven aluli személy használja, vagy arra bátorítson. Ha mégis 

tudomásunkra jutna, hogy 18 éven aluli személy adatai kerülnek 
kezelésre, ésszerű időn belül a releváns törvénynek 
megfelelően töröljük. 

 

9. Changes to this Privacy Policy  
This Privacy Policy may be updated by LGE from time to time. If 
w e make a material change to our Privacy Policy, w e will update 
you via your mobile device or other means.  

 

9. Változtatások  
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató időről időre változtatásra 
kerülhet az LGE által. Ezen változtatásokról LGE értesíti Önt 
mobilkészülékén vagy egyéb módon. 

 

10. Accessing Your Information and Your Rights 
You have the right to request access to, rectif ication or erasure 
of, the personal information LGE holds about you or the right to 
object to or restrict certain types of processing of your personal 

information), or to receive a machine-readable copy of your 
personal information. If permitted by law s, a reasonable fee for 
providing you w ith such service may be charged. For further 

information or to exercise any of these rights, please contact us 
at contact details below .  
 

10. Adatok megismerése és egyéb jogok 
Ön jogosult hozzáférni, megismerni az Önről tárolt és kezelt 
személyes adatokat, továbbá kérheti személyes adatainak 
törlését, zárolását. További kérdéseivel kapcsolatban kérjük a 

11. Pontban (Kapcsolat) található e-mail címen keressen fel 
bennünket! 
 

11. Contacting LGE about this Privacy policy 
If  you have any questions or comments about this Privacy Policy 

or LGE’s processing of your personal information, please 
contact us via email dpo-eu@lge.com or adatvedelem@lge.com 
via mail to Jung Ryu, our Data Privacy Officer. You also have 
the right to lodge a complaint w ith the relevant local data 

protection authority although w e would encourage you to f irst 
contact us directly to resolve any concerns. 

11. Kapcsolat 
 

Amennyiben jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval vagy Ön 
Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel vagy 
megjegyzéssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen 
kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel az dpo-eu@lge.com 

vagy az adatvedelem@lge.com e-mail címen. Továbbá Ön 
jogosult arra, hogy panaszt nyújtson be az illetékes adatvédelmi 
hatóságnál, azonban javasoljuk, hogy bármely problémával 
kapcsolatban elsősorban keresse fel Társaságunkat 

közvetlenül. 

 

Hatályos 2018 május 17-étől 
LG Electronics Magyar Kft. 
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