
Adatvédelmi tájékozató 
 

A weboldal látogatója tudomásul veszi és az ott 
található szolgáltatások használatával, 
igénybevételével kifejezetten elfogadja, hogy ennek 
során és ebben a vonatkozásban az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft. ügyfelének 
tekintendő akkor is, ha egyébként a társaság 
valamely szolgáltatásának nem igénybe vevője.  
 
Az Első Magyar Online Energiaügynökség Kft. 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy a weboldal több pontján 
történik a látogatókról információgyűjtés, továbbá 
néhány szolgáltatás megrendelése, igénybevétele 
regisztráció köteles, amelyhez bizonyos személyes 
adatok megadása is szükséges lehet.  
 
Az Első Magyar Online Energiaügynökség Kft. 
ezeket az adatokat kizárólag az ügyfél által igényelt 
szolgáltatás teljesítéséhez, illetve - az ügyfél 
hozzájárulása esetén - saját marketing 
tevékenységéhez, közvetlen üzletszerzés, 
piackutatás és a látogató tájékoztatása céljára 
telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési úton 
(pl. SMS, MMS, e-mail), automatizált 
hívórendszeren keresztül, illetve postai úton 
használja fel. 
 
Az Első Magyar Online Energiaügynökség Kft. 
részére e-mail-ben vagy internetes honlapon 
keresztül megadott adatok, az adattulajdonos 
előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül is 
harmadik személyek részére, elsősorban villamos 
energia és/vagy földgáz kereskedőnek átadásra 
kerülhetnek. 
 
Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban 
meghatározott módon és esetekben az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft. 
info@energiadiszkont.hu elektronikus címen 
keresztül kérheti a nyilvántartott személyes 
adatainak törlését, módosítását, illetőleg a kezelt 
adatokról való tájékoztatását. A 
www.energiadiszkont.hu weboldalról összegyűjtött 
információ kizárólagos tulajdonosa az Első Magyar 
Online Energiaügynökség Kft.  
 
Társaságunk adatkezelését az adatvédelmi biztos 
203869/2012/N sorszámú határozatával 
nyilvántartásba vette és engedélyezte, amely 
alapján társaságunk az ügyfelek személyes adatait 
az 1992. évi LXII. tv. rendelkezései szerint jogosult 
ügyfélnyilvántartás céljából kezelni.  
 
Társaságunk nyilvántartási azonosítója: NAIH-
53869/2012. Az adatkezelés keretében társaságunk 
nyilvántarthatja az ügyfelek nevét, lakcímét és 
személyigazolványának számát, azokat 10 évig őrzi 

meg. Az adatkezelésért felelős személy: Első 
Magyar Online Energiaügynökség Kft. ügyvezetője.  
 
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az előzőekre 
tekintettel valamennyi regisztrált, illetőleg 
társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló 
személy nevét társaságunk jogosult kezelni. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, azonban társaságunk 
csak az előzőekben meghatározott adatok alapján 
vállalja szerződés megkötését az ügyféllel.  
 
Hírlevél szolgáltatásunkban való részvételhez a 
regisztrációs űrlap kitöltése szükséges. A 
regisztráció során a felhasználó elérhetőségeit is 
igényelhetjük. A kért információt arra használjuk, 
hogy a Hírlevelet a megadott helyre eljuttassuk.  
 
A weboldalainkon találhatóak linkek más cégek 
weboldalaira. Az Első Magyar Online 
Energiaügynökség Kft. nem felelős más weboldalak 
titoktartási és adatkezelési gyakorlatával 
kapcsolatban. A fenti adatkezelési és titoktartási 
nyilatkozat csak az Első Magyar Online 
Energiaügynökség Kft. weboldalaira vonatkozik.  
 
Az Első Magyar Online Energiaügynökség Kft. 
minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az 
ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől 
megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak 
védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz 
való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési 
jogosultságok is, amely eredményeként csak az 
erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes 
adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag 
tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.  
 
Az ügyfelek a weboldalakat kizárólag saját 
felelősségükre használhatják. Figyelemmel a 
weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást 
könnyítő voltára, az Első Magyar Online 
Energiaügynökség Kft. az életben, testi épségben 
és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan 
vagy súlyos gondatlanságával okozott, a jelen 
weboldalak használata során az ügyfélnél felmerülő 
károkért való felelőssége kivételével kizár 
mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi 
utat.  
 

A jelen felhasználási feltételek alkalmazásából 

eredő és peren kívül nem rendezhető jogviták 

eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező magyar bíróságok előtt történik. 


