
AZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA 
 
 
I. Általános rendelkezések 

 
A jelen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: "Szabályzat") célja, hogy részletes leírást adjon az X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A., regisztrált 
székhely ul. Ogrodowa 58 (00-876 Varsó), és / vagy fiókjai és leányvállalatai (a továbbiakban: XTB, "mi") által működtetett weboldalakat látogatók és 
felhasználóinak (továbbiakban együtt ”Felhasználók”) adatgyüjtéséről, és azok felhasználásáról, beleértve - adott esetben - személyes adatokat is. 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a Szabályzatot. 

 
II. Személyes adatok és más adatok védeleme a weboldal Felhasználóival kapcsolatosan 

 
Az XTB különös figyelmet fordít a weboldalait és weboldalain keresztül elérhető alkalmazásokat használó személyek adatvédelmének tiszteletben 
tartására (a továbbiakban: "Portál", "Weboldal"). A Portálunkon keresztül szerzett személyes adatokat a lengyel nemzeti adatvédelmi törvény 
szabályoza a természetes személyek adatvédelméről és adatok feldolgozásáról szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alapján, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről (az 
Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2014/05/04., 1-88. o.) (a továbbiakban: „GDPR”). Elsődleges célunk, hogy biztosítsuk azon személyek jogainak és 
szabadságának védelmét, akik személyes adataikat megadják. A Portál használata alapvetően nem igényli a Felhasználótól személyes adatainak 
megadását az XTB részére. A személyes adatok megadása a Felhasználó által teljesen önkéntes; azonban az XTB szolgáltatásainak igénybevételéhez 
bizonyos adatok megadása szükséges. 

 
Megértjük a személyes adatok tekintetében a titoktartás fontosságát. Az adatok felhasználása során a Felhasználó biztos lehet abban, hogy mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy adatait titokban tartsuk. Mérhető lépéseket tettünk annak érdekében, hogy a Felhasználók adatai bizalmasak, 
épek és biztonságban maradjanak. 

 
Ki felügyeli a Felhasználók adatait? 
 
Amikor Ön elküldi a személyes adatait, az XTB a GDPR szerinti ellenőrzőjévé válik. 
 
A Felhasználók adataihoz csak azok a munkavállalók vagy partnerek férhetnek hozzá, akiknek ezen információk birtokában kell lennie annak 
érdekében, hogy a termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó Felhasználói utasítások végrehajtása, és ezzel összefüggő támogatói 
tevékenységek elvégezhetőek legyenek. A személyes adatok védelmével és felhasználásával kapcsolatosan új eljárásokat vezettünk be. 

 
Miként védjük meg az információkat? 
 
A Felhasználó által kitöltött formanyomtatvány a kereskedési számla megnyitásához, valamint az engedélyezési (bejelentkezési) folyamat az források, 
eszközök eléréséhez a biztonságos SSL protokoll használatával történik, ami jelentősen növeli az adatátvitel védelmét az interneten. A Felhasználó által 
szolgáltatott információkat az XTB tárolja, és dolgozza fel a megfelelő biztonsági intézkedések mellett, amelyek megfelelnek a GDPR 
követelményeinek. 
 
Habár az XTB megtesz annak érdekében mindent, hogy biztosítsa az adatok védelmét, amit a Felhasználók szolgáltattak a számunkra, a Felhasználó 
elismeri, hogy az internet használata nem teljesen biztonságos, és ennél fogva nem mindig garantálhatjuk a számunkra Interneten közvetlenül vagy 
közvetetten (pl.: e-mail szolgáltatón keresztül) eljutatott személyes adatok védelmét és sérthetetlenségét. 

 
Milyen információkat gyűjtünk a Felhasználóról, milyen célokra és milyen jogalapon? 
 
1) Cél: valós számla nyitása 
 
Az adatok hatásköre: 
 
ha a Felhasználó úgy dönt, hogy valós számlát nyit, az XTB bizonyos jellegű információkat kér annak teljesítéséhez. Ezek az információk 
tartalmazhatják többek között a keresztnevet és a vezetéknevet, címet, születési időt, elérhetőségi adatokat, a kifizetések végrehajtására vonatkozó 
adatokat, valamint egyéb szükséges információkat, különös tekintettel a pénzmosás elleni jogszabályokban előírtakra. Időnként további információkat 
is igényelhetünk az szolgáltatások javítása érdekében. A legtöbb információt közvetlenül Öntől kapjuk jelentkezési űrlap vagy egyéb formanyomtatvány 
révén, valamint az általunk nyújtott információk felhasználása révén, amelyet ügyfeleink részére szolgáltatunk.  
 
 
 
 
 



Jogalap: 
 
- a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás teljesítésének szükségessége vagy az adatalany kérelmére a szerződéskötést megelőző lépések 

megtétele érdekében (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja); 
- az XTB-re háruló jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja). 
 
2) Cél: termékek és szolgáltatásokra vonatkozó marketing tevékenység 
 
Az adatok hatásköre: 
 
ha a Felhasználó úgy dönt, hogy részt vesz egy marketingkampányban vagy promóciós kampányban, az XTB bizonyos jellegű információkat kér annak 
teljesítéséhez. Ezek az információk tartalmazhatják a keresztnevet és a vezetéknevet, kapcsolattartási adatokat és egyéb szükséges információkat.  
 
Jogalap: 
 
- az XTB legitim érdeke a termékek és szolgáltatások értékesítésében (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja). 
 
3) Cél: statisztikák a Portál egyes funkcióinak használatáról, valamint a Portál és a mobil alkalmazások használatának 

megkönnyítéséről és a Portál IT-biztonságának teljesítéséről  
 
Az adatok hatásköre: 
 
ebből a célból a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos személyes adatokat dolgozzuk fel a Portálon, mint például a látogatott webhelyek, a 
Weboldalon való tartózkodás gyakorisága és időtartama, valamint a tranzakciós műveletek. 
 
Jogalap: 
 
- az XTB legitim érdeke ((a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja), amely az elektronikusan nyújtott szolgáltatások igénybevételének 

megkönnyítését és e szolgáltatások funkcionalitásának javítását foglalja magába. 
 
4) Cél: igények meghatározása, vizsgálata és végrehajtása 
 
Az adatok hatásköre: 
 
az igények meghatározásának, vizsgálatának és végrehajtásának céljából felhasználhatjuk a Felhasználó egyes személyes adatait, többek között a 
keresztnevet és a vezetéknevet, születési időt, szolgáltatások használatának időpontját. 
 
Jogalap: 
 
- az XTB legitim érdeke ((a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja), amely a követelések megállapításában, kivizsgálásában és érvényesítésében, 

valamint a bíróságok és egyéb állami hatóságok előtti eljárásokban való igények elleni védelemhez kapcsolódik. 
 
5) Cél: panaszok és kérések kezelése, kérdések megválaszolása 
 
Az adatok hatásköre: 
 
e célból feldolgozhatunk a Felhasználó által megadott bizonyos személyes adatokat valódi vagy demó számlák megnyitásakor, az XTB szolgáltatások 
igénybevételére vonatkozó adatokat panasz vagy jelentkezés benyújtásakor, valamint a panaszhoz vagy jelentkezéshez csatolt dokumentumokban 
szereplő adatokat. Bizonyos esetekben alaposan meg kell vizsgálni a panaszt a törvényben előírt, különösen a fogyasztóvédelmi jogszabályokban 
meghatározott határidőn belül. 
 
Jogalap: 
 
- az XTB legitim érdeke (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja) az elektronikusan nyújtott szolgáltatások funkcionalitásának javítása, valamint 

pozitív kapcsolat kiépítése a bejelentekezett vagy be nem jelentkezett Felhasználókkal, a megbízhatóság és hűség alapján; 
- az XTB-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja). 
 
 
Kivel osztjuk meg a Felhasználó adatait? 
 
Együttműködő partnerek 

Az XTB megoszthatja a Felhasználók személyes adatait együttműködő jogalanyokkal, mint az XTB tulajdonában lévő vagy az XTB által ellenőrzött vagy 
az XTB-vel közösen irányított vagy az XTB-vel együttműködő társaságokkal (bankok, befektetési társaságok, könyvvizsgálók, egyéb pénzügyi 
szolgáltatásokat nyújtó társaságok, informatikai cégek , tanácsadó vagy futár cégek). 



Földrajzi elhelyezkedés 

Az XTB által nyújtott szolgáltatások megkövetelhetik a személyes adatok továbbítását az XTB-nek szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára más 
országokba, beleértve az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokat is. Azon országok esetében, amelyek nem biztosítják a személyes adatok 
megfelelő védelmét, az XTB az Európai Bizottság által elfogadott szabványos adatvédelmi irányelvét alkalmazza. Az érintettnek lehetősége van 
adatainak másolatát beszerezni. 

Nemzeti felügyeletek 

Az engedélyező hatóságok felkérhetik az XTB-t, hogy tegye közzé a Felhasználó személyes adatait, különösen a bűnüldöző hatóságokat, a végrehajtó 
hatóságokat, az adóellenőrző hatóságokat, a bíróságokat, a személyes adatok védelmére kijelölt hatóságot. 

Mennyi ideig őrizzük meg a Felhasználó személyes adatait? 

Az XTB a Felhasználó személyes adatait a Felhasználó és az XTB közötti megállapodás, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások és funkciók 
használatának időtartamára, és marketing célból tárolja. A szerződéses kapcsolat lejárta után a Felhasználó adatai anonimizálásra kerülnek, kivéve az 
alábbi adatokat: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, tranzakciótörténet és az adott hozzájárulással kapcsolatos információk (ezt az adatot az XTB 10 
éves időtartamra tárolja a szerződéses jogviszony megszűnésétől számítva a panaszok és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó követelések 
kezelésére, valamint szerződéses kapcsolat hiányában a panaszok és a promóciós kampányokban való részvételhez kapcsolódó követelések 
kezelésére.) 

Az XTB a be nem jelentkezett Felhasználók személyes adatait a készülékeikre mentett cookie-k életciklusának megfelelő időtartamra tárolja. A cookie-k 
használatával kapcsolatos részleteket a III. rész tartalmazza, Cookie-k használata - COOKIE FÁJLOK. 

Mik a Felhasználó jogai személyes adatainak feldolgázásával kapcsolatosan? 

Adatok felhasználásának kifogásolásához való jog 

A GDPR 21. cikkelye alapján a Felhasználónak bármikor jogában áll kifogást benyújtani személyes adatainak felhasználására vonatkozóan, ha az XTB a 
jogos érdeke alapján dolgozza fel azokat, például a szerződés teljesítésével, a termékek és  szolgáltatások értékesítésének, a Portál egyes funkcióinak 
felhasználásával kapcsolatos statisztikák, valamint a Portál használatának megkönnyítése érdekében. 

Ha a Felhasználó kifogásai megalapozottnak bizonyulnak, és az XTB-nek nincs más jogalapja a Felhasználó személyes adatainak feldolgozására, az XTB 
törli a Felhasználó személyes adatait a kifogásolt tárggyal kapcsolatosan. 

Az adatfeldolgozás korlátozásának joga 

A GDPR 18. cikkelye alapján a Felhasználó kérheti a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását, ha a Felhasználó vitatja személyes adatainak 
pontosságát (a Felhasználói adatok pontosságának ellenőrzésének ideje alatt az XTB korlátozza azok használatát, amely nem lehet hosszabb 14 
napnál), ha a Felhasználó adatainak feldolgozása jogellenes, és a Felhasználó a személyes adatok törlése helyett a felhasználás korlátozását kéri, ha a 
Felhasználó személyes adatai nem szükségesek azokért a célokért, amelyekhez azokat gyűjtik, de a Felhasználó a követelések létrehozásához, 
gyakorlásához vagy védelméhez szükségesek, akkor is, amikor a Felhasználó kifogásolja az adatainak felhasználását (az XTB az adatfeldolgozást 
korlátozza arra az időtartamra, amíg kivizsgálja, hogy a Felhasználó érdekeinek, jogaiknak és szabadságának védelme érvényesül-e az XTB-nél a 
Felhasználó személyes adatainak feldolgozása során). 

A Felhasználó joga adatainak hozzáféréséhez, helyesbítéséhez és törléséhez 

A GDPR 15. cikkelye megállapítja, hogy a Felhasználónak jogában áll az XTB-től igazolást kérni, hogy személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Ebben 
az esetben a Felhasználónak jogában áll a személyes adataihoz hozzáférni, többek közt a feldolgozás céljára, a feldolgozott személyes adatok 
kategóriára, a személyes adatok tárolására tervezett időtartamra, illetve az ezt az időszakot meghatározó kritériumokra való tekintettel határozza meg 
a Felhasználónak a GDPR szerinti jogait és a felügyeleti hatósághoz forduláshoz való jogot. A Felhasználónak joga van továbbá az XTB-nél tárolt összes 
személyes adat másolatának igénylésére, és tájékoztatni az XTB-t azok esetleges pontatlanságáról. E tekintetben azonban kivételeket írnak elő. 

A Felhasználó bármikor értesítheti az XTB-t arról, hogy az adatai megváltoztak, vagy azt kívánja, hogy az XTB kijavítsa vagy törölje az XTB által 
birtokolt személyes adatokat. Az utasításnak megfelelően megváltoztatjuk, javítjuk vagy töröljük az adatbázisunk található adatokat, kivéve azokat az 
üzleti adatokat, amelyeket kötelesek vagyunk tárolni törvényi szabályozás vagy jogszabályi rendelkezések szerint a szolgáltatás nyújtása érdekében.  

Adatáthelyezéshez való jog 
 
A GDPR 20. cikkelye szerint a Felhasználónak joga van ahhoz, hogy az általa biztosított személyes adatait megkapja, és továbbítsa egy általa választott 
másik adatkezelőhöz. 



 
 
Mennyi idő alatt teljesítjük az ügyfél kérését? 
 
Ha a Felhasználó megkér minket, hogy a fent említett bármely jogát gyakorolja, akkor a kérés teljesítéséről vagy a kérés elutasításáról azonnal, de 
legkésőbb a kézhezvételtől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell. A Felhasználót arról is előre tájékoztatni kell, ha a határidőt esetleg 
meghosszabbítani tervezzük. 
 
Hogyan lépjen velünk kapcsolatba? 
 
Az adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem benyújtása érdekében a Felhasználónak kapcsolatba kell lépnie velünk, igazolnia kell 
személyazonosságát, és meg kell adnia a szóban forgó információkat. 
 
A Felhasználó kapcsolatba léphet az Adatvédelmi Tisztviselővel a következő e-mail címen: iod@xtb.com . Az adatkezelőt közvetlenül a következő 
e-mail címen is elérheti: office@xtb.com . 
 
III. Cookie-k használata – COOKIE FÁJLOK 
 
Az XTB cookie fájlkokat használ információgyűjtés céljából.  
 
A cookie fájlok kis méretű adat fájlok, leginkább szöveg fájlok, amelyek a Portált Felhasználó végberendezésében (merevlemezén) kerülnek 
tárolásra, és Portál Weboldalának használatára szánják. A cookie fájlok általában tartalmazzák a Weboldal nevét, ahonnan származnak, a 
végberendezéseken tárolt adatokat, valamint egy egyedi számot. 
 
Miért használunk cookie-kat?  
 
Az XTB a következő célokból használ cookie fájlokat: 
 

1. azért, hogy pontosabb és kényelmesebb Webhely használatot biztosítson a Felhasználó számára az XTB internetes oldainak tartalmának 
Felhasználó preferenciákhoz való igazításával, valamint a Portál használatának optimalizásáért. Az ilyen fájlok lehetővé teszik az 
Internetszolgáltatás Felhasználójának felismerését és a honlap megfelelő megjelenítését a Felhasználó egyedi igényeihez igazítva; 

2. megvizsgálja a Portál Felhasználó tevékenységét névtelen, összesített statisztikák készítése céljából, amelyek segítenek annak 
megértésében, hogy a Portál felhasználói hogyan használják az internetes Weboldalakat, amely hozzájárul az említett oldalak 
szerkezetének és tartalmának javításához, valamint a forrás azonosításához, amelyet használva a Felhasználó belépett a Webhelyre; 

3. a Portál Felhasználói munkamenetének fenntartása érdekében (bejelentkezés után). 
  

 
A cookie-kat gyakran használják az Internet számos webhelyén. A Felhasználó eldöntheti, hogy elfogadja-e, és milyen módon, a böngészőben 
található preferenciák és lehetőségek megváltoztatásával. Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy letiltja a cookie-k támogatását böngészőjében, a 
Weboldal egyes részeihez való hozzáférés lehetetlenné válik. 
 
Az XTB két fő fajta cookie fájlt használ: 
 
 
1. a tartós sütik a Felhasználó végberendezéseiben tárolódnak a süti fájlok paramétereiben meghatározott időtartamra vagy a Felhasználó által 

törölt időpontig; 
 
2. a munkamenet-sütiket a Felhasználó végberendezései tárolják a böngésző ablakának kijelentkezésének vagy bezárásának idejéig. 
 
A böngésző beállításainak kezelése 
 
Sok esetben az internetes oldalak megtekintésére használt szoftver implicit módon lehetővé teszi a cookie fájlok tárolását a Felhasználó 
végberendezésében. A Webhely Felhasználói bármikor megváltoztathatják a cookie-fájlok beállításait. Az ilyen beállítások különösen oly módon 
módosíthatók az internetes böngésző beállításaiban, hogy vagy blokkolják a cookie fájlok automatikus feldolgozását, vagy minden alkalommal 
tájékoztatják a Felhasználót a végberendezésen történő elhelyezésükről. A cookie fájlok feldolgozásának lehetőségéről és módjáról, beleértve a 
cookie fájlok letiltásáról, blokkolásáról és törléséről szóló részletes információk az adott internetes Weboldalon érhetőek el a szoftver 
beállításaiban. 
 
 
Információ a cookie-k letiltásának kezeléséről a legnépszerűbb internetes böngészőknél: 
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1. Az Internet Explorer 11 böngészőn, Windows 10 rendszeren:  

a. kattintson az Eszközök gombra - “ ” ikon a böngésző ablak job felső sarkában -, majd kattintson az “Internet opciók”-ra a 
böngésző ablakban; 

b. ezután kattintson az “Adatvédelem” fülre, majd a “Beállítások” részben válassza “Haladó” fület, és döntse el, engedélyezi a 
cookie fájlokat, blokkolja őket vagy szeretné, hogy  minden alkalommal megkérdezze a böngésző a cookie-k használatát; 

c. végül kattintson az “OK” lehetőségre. 
 

2. Mozilla Firefox böngészbőben:  

a. a Firefox böngészőben az oldal tetején kattintson a menü gombra “ ” (Windows XP-nél a kattintson az Eszközök Menüre) 
és válassza az “Opciók”-at; 

b. kattintson az  “Adatvédelem és biztonság” panelre, majd menjen az Előzmények részhez; 
c. a legördülő menüből válassza a “Firefox Program” lehetőséget, majd az “Egyéni beállítások használata előzményekhez”; 
d. törölje a jelet a “Sütik elfogadása” funkciónál; 
e. zárja be a about:preferences oldalt. Az Ön által végrehajtott módosítások automatikusan mentésre kerülnek. 

 
3. Google Chrome böngészőnél: 

a. A Chrome böngésző job felső sarkában kattintson a “ ” gombra; 
b. válassza a  „Beállítások”-at; 
c. az oldal alján kattintson a  “Speciális” opcióra; 
d. az "Adatvédelem és biztonság” alatt," kattintson “Tartalombeállítások” opcióra; 
e. válassza a  “Cookie-k” ; 
f. Kapcsolja ki a “Cookie fájlok mentésének és használatának engedélyezése”. 

 
Az XTB kijelenti, hogy a cookie-fájlok használatlának korlátozása befolyásolhatja egyes funckiók működését a Portál Weboldalain.  
 
Ha az internetböngésző beállításait nem módosítja a cookie-fájlok írásának blokkolására vonatkozóan, az egyenértékű a cookie-k írásának 
engedélyezésével.  
 
További információt talál a cookie-król a következő címen: www.aboutcookies.org, vagy böngészőjének Súgó menüjében.  
 
Ez a Szabályzat a cookie-k használatára vonatkozik kizárólag ezen a Portálon keresztül, és nem vonatkozik harmadik fél általi használatára. 
 
Ha egy Felhasználó számlát nyit nálunk, akkor használnia kell szoftverünket, mely lehetővé teszi, hogy cookie-kat használjunk e Felhasználó 
Portálhoz való hozzáférésének tekintetében.  
 
 
IV. Linkek más weboldalakhoz 
 
A Weboldalunkon más szervezetek honlapjaira mutató linkek találhatók. A hivatkozások a Felhasználó kényelmét szolgálják, de a harmadik felek 
weboldalain alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat nem vizsgáljuk, nem ellenőrizzük és nem követjük nyomon. Irányelveink nem kapcsolódnak 
harmadik felek által fenntartott weboldalakhoz. Nem vállalunk felelősséget a harmadik felek által fenntartott weboldalak vagy az ilyen 
személyekkel végzett ügyletekért. Arra bíztatjuk a Felhasználókat, hogy olvassák el a partner weboldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozatok 
tartalmát, különösen, ha a Felhasználó személyes adatait gyűjtik. 
 
V. A Mobil Alkalmazások Adatvédelmi Nyilatkozata 
 
Ez a szakaz az XTB mobil akalmazásain alkalmazott adatvédelmi irányelveket részletezi. 
 
A mobilkészülék egy titkosított egyedi Alkalmazásazonosítót tárol (a paraméter az XTB oldalon történő Alkalmazás regisztráció során jön létre) - 
mindaddig, amíg a mobilalkalmazás nem törlődik a készülékről. 
 
A fentiekben említett Alkalmazásazonosító a mobilkészülék márkájáról, típusáról és hardver verziójáról továbbít információt, és kerül az XTB-hez 
az Alkalmazás készüléken történő regisztrációja során, és kifejezetten az alkalmazás és a mobil eszköz azonosítására szolgál. 
 
A mobil alkalmazás és az XTB rendszerei közötti kommunikáció fejlett titkosítási mechanizmusok használatával jön létre.  
 
A mobil platformtól függően az XTB alkalmazásai hozzáférhetnek a mobilkészülék következő fukcióihoz:  

a. internetkapcsolathoz; 
b. a készülék kamerájához, valós számla regisztráció során szükséges dokumentum képek és/vagy a Felhasználói arcképek készítéséhez; 
c. a készülék fotóalbumához, amely dokumentumokat és/vagy Felhasználói arcképeket küld a valós számla regisztráció során; 
d. a Felhasználó tárhelyéhez, hogy képet mentsen el; 
e. a Hirdetési Azonosítóhoz (IDFA) a saját hirdetési kampányaink hatékonyságának és az alkalmazás telepítésének figyelemmel kísérése 

http://www.aboutcookies.org/


érdekében; 
f. a mikrofonhoz; 
g. a telefon üzemmódhoz, az alkalmazás alvó üzemmódjának bekapcsolásához, ha az a háttérben fut. 

 
A mobilalkalmazástól függően az alkalmazásfüggvények törölhetők a rendszerbeállítások megváltoztatásával vagy az alkalmazás eltávolításával. 
 
A mobilalkalmazások nem tárolnak olyan személyes adatokat, amelyek harmadik fél számára lehetővé tehetik egy adott alkalmazás 
Felhasználójának azonosítását. A Mobil Alkalmazások Felhasználói tevékenységével kapcsolatos névtelen adatokat az XTB feldolgozhatja 
statisztikai célokra. 
 
Továbbá, az XTB tájékoztatja, hogy az az alkalmazásnak két csatlakoztatott szolgáltatása van: 
 
1. Google Firebase – az alkalmazás teljesítményének statisztikai adatainak összegyűjtése és az ügyfelek tájékoztatása az alkalmazással 

kapcsolatban (ezek az adatok névtelenek), és 
2. Fabric.io – az alkalmazás teljesítményének statisztikai adatainak összegyűjtése és az alkalmazással kapcsolatos ügyfelek tájékoztatása, 

ezek az adatok teljesen névtelenek, emellett ez a szolgáltatás lehetővé teszi az XTB számára, hogy összegyűjtse az összeomlást, azaz 
olyan alkalmazási hibákat, amelyek szintén teljesen névtelenek, és megfosztják azoktól az adatoktól, amelyek lehetővé teszik az ügyfél 
vagy ügyfélinformáció azonosítását. 

 
Amennyiben nem járul hozzá ezen Adatvédelmi Irányelvekhez, kérjük, ne telepítse az Alkalmazást vagy törölje azt.  
 
VI. Záró rendelkezések 
 
Az XTB fenntartja a jogot ezen Rendelkezések módosításához. A módosításokat az új irányelv Weboldalon történő közzétételével hatjuk végre. A 
módosítások a végrehajtás időpontjában hatályossá válnak. A Felhasználókat arra ösztönözzük, hogy rendszeresen ismerkedjenek meg e 
Szabályzat szövegével, hogy annak módosításait nyomon követhessék.  
Ennek a Weboldalnak használata a jelen Szabályzat elfogadását jelenti. Ha a Felhasználó nem fogadja el, az XTB nem teszi lehetővé a 
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és a szolgáltatások használatát azonnal le kell állítani. 
 
A jelen Szabályzattal kapcsolatos esetleges viták, ha nem rendeződnek békés úton, az illetékes bíróság hatáskörébe tartoznak. 
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