
 

 

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

marketingcélú adatkezeléshez 

 

Amennyiben a jelen dokumentum elfogadásával, illetve kért adatainak önkéntes 

megadásával ehhez kifejezetten hozzájárul, Ön bekerül a Whirlpool Magyarország Kft. 

(székhely: 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. 4. em.; Cégjegyzékszám: 01-09-165880.; 

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 10751020-2-43.; a 

továbbiakban: Whirlpool) direkt marketing adatbázisába. Ezáltal Ön feljogosítja a 

Whirlpoolt arra, hogy az Ön személyes adatait – esetleges tiltási, illetve együttműködést 

megszakító nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és 

engedélyezés nélkül a Whirlpool saját marketing tevékenységével összefüggésben, a 

kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 

1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára 

a jövőben felhasználhassa. Felhívjuk szíves figyelmét továbbá, hogy e-mail címe és 

telefonszáma megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Whirlpool a fent 

megjelölt célból elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs 

eszköz útján is elektronikus hirdetést küldjön az Ön részére az elektronikus kereskedelmi 

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes 

kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Whirlpool 

az Ön hozzájárulása alapján, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon és 

terjedelemben felhasználhatja személyes adatait az e-mail, sms, mms (és egyéb 

elektronikus eljárás), fax, posta vagy telefon útján történő információküldéshez az alábbi 

tartalommal: 

• A Whirlpool szerint az Ön számára érdekes újdonságokról, ajándékokról, 

termékhírekről vagy új termék megjelenéséről szóló marketinganyagok, 

termékpromóciók, értékesítési ajánlatok vagy a készülékekre, tartozékokra és 

fogyóeszközökre vonatkozó online értékesítési ajánlatok, amelyeket a Whirlpool és 
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a Maytag, Ignis, Bauknecht, KitchenAid, illetve más, kiválasztott kereskedelmi partnerek          

tesznek közzé. Ezen partnerek listája kérésre elérhető. 

• Kereskedelmi és marketing ajánlatok, közlemények (például hírlevelek) a Whirlpool 

révén az Ön által regisztrált vagy megjelölt termékekre vonatkozó jótállás 

meghosszabbításáról; ilyen jótállás kötelezettje lehet a D&G, a Whirlpool 

megbízható kereskedelmi partnere. 

• A termékekre vagy az ügyfélkiszolgálásra vonatkozó felmérések részvételi 

meghívója. 

• Sorsolásokra, versenyekre és játékokra, kiállításokra, valamint konyhai vagy 

termékbemutatókra szóló meghívók. 

 

Amennyiben a továbbiakban nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal 

megkeressék, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül 

kérheti a következő címen: 

Whirlpool Magyarország Kft., 1117, Budapest, Bercsényi u. 25. 4. em. vagy a Whirlpool 

Magyarország Kft. Vevőszolgálatának és Márkaszervizének helyi tarifával hívható 

telefonszámán: +36 1 999 5000, illetve e-mailben az regisztracio@whirlpool.hu e-mail 

címen.  
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