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FOREVER ÜZLETI PARTNERI JELENTKEZÉS 
 

 

(Kérjük, a *-gal jelölt rovatokat feltétlenül töltse ki.) 360-__________________________________________________ 

  FLP azonosító szám 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Családi név* Utónév* Adóazonosító jel* 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Utca, házszám* Telefonszám* 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Település* Irányítószám* E-mail* 

 

Családi állapot*:  egyedülálló  nem egyedülálló Születési idő*: év_______   hónap   _________________   nap   ___ 

 

 

Amennyiben jelen Forever Üzleti Partneri szerződés ("Forever Üzleti Partneri Szerződés") létrejön, tudomásul veszem és beleegyezem a következőkbe: 

1. Saját nevemben cselekszem, 18. életévemet betöltöttem és cselekvőképességem nem korlátozott vagy kizárt. 
2. A Forever Üzleti Partneri Szerződés aláírásával és annak az FLP általi elfogadásával Preferred Customerré válok. A Preferred Customer Preferred Customer Árra 

jogosult, mely ár 5%-kal alacsonyabb az Ajánlott Kiskereskedelmi Árnál. Két (2) egymást követő hónapban két (2) Karton Pont értékű Forever Living termék 

megvásárlásával Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partnerré válok, és az ennek megfelelő juttatásokra leszek jogosult. 

3. Ez a Forever Üzleti Partneri Szerződés egy kötelező érvényű megállapodás köztem és az FLP között, amely azzal jön létre, hogy a jelentkezésről a Forever Living 

Products Magyarország Kft. központja tudomást szerzett és azt jóváhagyta. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy egy szponzort választhatok vagy elfogadom a 

számomra kijelölt szponzort. Ezúton kijelentem, hogy a jelen Forever Üzleti Partneri Szerződés aláírását megelőzően nem szponzoráltam Magyarországra. 

4. Tudomásul, veszem, hogy független szerződő partner vagyok a fogyasztói termékek eladása területén. Semmilyen célból sem vagyok az FLP alkalmazottja vagy 
törvényes képviselője. Felelős vagyok az alkalmazandó jog szerinti és a kötelezően alkalmazandó magyar törvények és egyéb jogszabályok és szabályzatok 

betartásáért, beleértve, de nem kizárólag a licenszekre és az adózásra vonatkozó jogszabályokat. Tudomásul veszem, hogy az esetleges díjazásom a termékek 

eladása terén nyújtott felügyeleti és egyéb teljesítményemen alapul, és nem az általam szponzorált személyek számán, ledolgozott munkaórákon vagy más tényezőn. 

Jogszabály ettől eltérő, kötelező rendelkezése hiányában az FLP nem felel egyetlen terhelő adófajta megfizetéséért sem. 

5. Nincs kötelezettségem minimális befektetés megtételére vagy minimális leltárkészlet fenntartására. Minden vásárlást az eladással összefüggésben álló ésszerű 

mennyiségben kell megtenni. 

6. Megkaptam és elolvastam az FLP-re alkalmazandó és a www.foreverliving.com oldalon elérhető FLP Nemzetközi Üzletpolitikát. Beleegyezem, hogy 

tevékenységemet az FLP Nemzetközi Üzletpolitika, eljárások és marketing tervek alapján folytatom. Tudomásul veszem, hogy cselekedeteim, vagy azok hiánya, 

amelyek az ilyen politikák és eljárások hibás használatát, hibás értelmezését vagy megsértését eredményezik - ideértve a nem engedélyezett promóciós anyagok 

használatát is -, az FLP-nél való Forever Üzleti Partneri státuszom FLP általi felmondásához vezethetnek. 

7. Tudomásul veszem és elfogadom az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában meghatározott adatvédelmi politika feltételeit. Ezzel kapcsolatban tudomásul 
veszem és kijelentem, hogy az FLP adatvédelmi tájékoztatóját és az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatokat külön dokumentumban teszem meg. 

8. Tudomásul veszem, hogy az FLP megfelelő önálló vagy más tájékoztatásba foglalt értesítés küldésével megváltoztathatja, módosíthatja az FLP Nemzetközi 

Üzletpolitikát, eljárásait és a marketing tervét egy életképes marketingrendszer biztosítása, továbbá a jogszabályoknak és a gazdasági feltételeknek való megfelelés 

érdekében. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az értesítés vagy tájékoztató kézhezvételétől számított 7 napon belül az FLP részére elküldött írásbeli 

nyilatkozattal a módosítások ellen nem tiltakozom, a módosítások rám nézve kötelező érvényűek. Beleegyezem továbbá abba, hogy amennyiben a módosításokat 
nem fogadom el a Forever Üzleti Partneri szerződés a tiltakozó nyilatkozat FLP általi kézhezvételével egyidejűleg megszűnik. 

9. Beleegyezem, hogy megfelelően képviselem az FLP termékeit és marketing tervét. Minden hirdetési formát, ideértve, de nem kizárólag a kép- és hangrögzítő, 

elektronikus és nyomtatott anyagokat, használat előtt meg kell küldeni és írásban jóvá kell hagyatni az FLP erre felhatalmazott képviselőjével, és azoknak minden 

esetben meg kell felelniük az FLP Nemzetközi Üzletpolitikának. 

10. TUDOMÁSSAL BÍROK ARRÓL, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁST AZ FLP-NEK KÜLDÖTT ÍRÁSBELI LEVÉLLEL BÁRMIKOR FELMONDHATOM, 
AMELY FELMONDÁS AZ FLP ÁLTALI KÉZHEZVÉTELLEL HATÁLYOSUL. Ha a felmondást választom, minden az FLP-től általam vásárolt terméket, 

amelyek még felbontatlan és ép formában a tulajdonomban vannak, az FLP visszavásárolja az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában foglalt politikának és 

eljárásoknak megfelelően. Tudomásul veszem és beleegyezek, hogy azokat a termékeket, amelyeket a felmondás napját megelőző 12 hónapnál régebben vásároltam, 

az FLP nem vásárolja vissza. 

11. Ameddig Forever Üzleti Partner vagyok, és nem sértem meg ezt a megállapodást, az FLP lehetővé teszi, hogy termékeihez vásárlás útján hozzájussak és sikeres 

tevékenységemért a Marketing Tervben meghatározottak szerint juttatásban részesít. 
12. Beleegyezem, hogy ez a megállapodás természeténél fogva személyes, emiatt nem ruházható át és nem engedményezhető, ide nem értve a Forever Üzleti Partneri 

Szerződés Átruházása Vállalkozásra dokumentum kitöltését. Halál esetén a Forever Üzleti Partneri státuszt az FLP Nemzetközi Üzletpolitikában meghatározott 

módon olyan személy folytathatja tovább, aki megfelel a Forever Üzleti Partnerré válás feltételeinek. 

13. Ezúton beleegyezem és tudomásul veszem, hogy a köztem és az FLP közötti jogviszonyra - amennyiben az FLP Nemzetközi Üzletpolitika, eljárási és más 

szabályzatok eltérően nem rendelkeznek - az Egyesült Államokbeli Arizona állam jogát kell alkalmazni. Amennyiben a Forever Üzleti Partneri Szerződés 
érvényességével vagy a Forever Üzleti Jogviszonnyal kapcsolatban az FLP és a Forever Üzleti Partner között bármilyen jogvita merül fel, alávetjük magunkat az 

Arizona állambeli Maricopa megyében található bíróságok joghatóságának és illetékességének. 

14. Beleegyezem, hogy Forever Üzleti Partnerként a legmagasabb etikai szintet képviselem és tisztességes tevékenységet folytatok. Ezért kijelentem, hogy ennek az 

elvárásnak eleget teszek, és szavatolom, hogy bűntett elkövetése miatt nem voltam elítélve olyan cselekményért, amely a társadalomban általánosan elfogadott 

értékek és szabályok, a tisztesség és jó erkölcs sérelmével vagy más szándékos megtévesztésével jár együtt.  

 

 

______________________________________________________  

A jelentkező aláírása* dátum*  

 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Szponzor családi neve* Utóneve* Szponzor FLP azonosító száma* 

 

 

_______________________________________________________                  _______________________________________________________ 

Leigazolás kelte                                                                                                        Aláírás (FLP ügyvezető igazgató vagy meghatalmazottja) 
 

 FLP Központ példánya  FNY166/201027 
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/SZABÁLYOK 

 
Alulírott, mint a Forever Living Products Egészségügyi, Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-567682, Adószám: 

12239818-2-44, NAIH-98260/2016, email: flpgenmanager@foreverliving.hu, ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, 

továbbiakban: "FLPH") Forever Üzleti Partnere (a "Forever Üzleti Partner") tudomásul veszem és kifejezetten 

hozzájárulok, hogy az FLPH kezelje, nyilvántartsa és továbbítsa az általam írásbeli, elektronikus vagy bármilyen 

más formában rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a Forever Üzleti 

Partner nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, telefonszámát, e-mail címét, családi állapotát 

(az "Adat"). 

Az FLPH által velem kapcsolatban kezelt minden olyan adat, melyből személyazonosságom megállapítható, 

személyes adatnak minősül. A Magyarországon hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 

ezúton kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az FLPH általi kezeléséhez, és hozzájárulok személyes 

adataimnak az FLPH anyavállalatának a Forever Living Products Internationalnak valamint - európai gazdasági 

térségen belül vagy azon kívül székhellyel rendelkező - kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbításához, 

különös tekintettel arra, hogy az FLPH egy nagyobb, nemzetközi szinten működő cégcsoport tagja, a fent kifejtett 

célok megvalósítása érdekében, valamint jelentések és cégcsoport adminisztrációs célok miatt.  

Az FLPH személyes adataimat - az FLPH kapcsolt vállalkozásai kivételével - nem közli semmilyen kívülálló 

harmadik féllel. Az adatkezelés önkéntes és Forever Üzleti Partner általi visszavonásig áll fenn. 

Az adatkezelés célja, így az Adat felhasználható elsődlegesen az FLPH mindenkor alkalmazandó üzletszabályzata 

alapján járó járandóságok és jutalmak fizetésének és felülvizsgálatának, értékelések, terméknyilvántartások 

vezetése, valamint általánosabban a biztonsági rendszerek fenntartása és fejlesztése, illetve az FLPH jogi és 

szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés biztosítása, továbbá az adatkezelés célja az Üzleti Partnerrel való 

kapcsolattartás kommunikációs és termékismertető, valamint marketing anyagok, így különösen hírlevelek küldése. 

Az FLPH az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolja Magyarországon és azt továbbítja 

anyavállalata, a Forever Living Products International (7501 E McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258, USA) 

részére elektronikusan vagy papíralapon. Az elektronikus adatbázisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli 

és ellenőrzi, kizárólag a feljogosított használók férhetnek hozzá. Az FLPH bizonyos információkat, mint név és 

elérhetőség, belső könyvtárakba helyez. A Forever Üzleti Partner személyes adatait a Nemzetközi Üzletpolitikában 

megjelölt Szponzora részére is átadja és erről az FLPH tudomással bír. 

Az FLPH-nak időről időre hatóságok, az FLPH, könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója 

rendelkezésére kell bocsátania az Adatot, amennyiben a feladat teljesítése és szerződéses kötelezettségének 

teljesítése szempontjából szükséges, továbbá az FLPH a Forever Üzleti Partner üzleti elérhetőségét a Forever-

cégcsoport részére rendelkezésre bocsáthatja.  

Bár a legtöbb esetben a címzettek Magyarország területén találhatók, az EU-ban, az Amerikai Egyesült 

Államokban, illetve más területeken előfordulhat, hogy a Magyarország területén alkalmazandó adatvédelmi 

szabályok szintjétől eltérő, esetlegesen szigorúbb adatvédelmi szabályozás alkalmazandó. Az FLPH minden tőle 

ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Adat biztonságát és titkosságát biztosítsa és a jogi és 

technikai lehetőségek fejlődésével egyidejűleg fejleszti ehhez kapcsolódó eszközeit.  

A Forever Üzleti Partner rendelkezik jogokkal az Adat időszakos felülvizsgálata és frissítése, törlése tekintetében, 

valamint vállalja, hogy megadott adatai változása esetén a változást követő 15 napon belül az FLP-t a változásról 

írásban tájékoztatja a fenti célból, további információért és az adatkezeléssel, nyilvántartással és továbbítással 

kapcsolatos felvilágosításért az FLPH Nemzetközi Osztályához valamint ügyfélszolgálatához lehet fordulni 

(ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, flpnk@foreverliving.hu). 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy jelen hozzájárulásomat önkéntesen, megfelelő tájékoztatás és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 
 ____________________________________ ________________________________________ 

 aláírás helye, időpontja 

 
 AZONOSÍTÓ SZÁM: 
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(Kérjük, a *-gal jelölt rovatokat feltétlenül töltse ki.) 360-__________________________________________________ 

  FLP azonosító szám 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Családi név* Utónév* Adóazonosító jel* 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Utca, házszám* Telefonszám* 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Település* Irányítószám* E-mail* 
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Amennyiben jelen Forever Üzleti Partneri szerződés ("Forever Üzleti Partneri Szerződés") létrejön, tudomásul veszem és beleegyezem a következőkbe: 

15. Saját nevemben cselekszem, 18. életévemet betöltöttem és cselekvőképességem nem korlátozott vagy kizárt. 

16. A Forever Üzleti Partneri Szerződés aláírásával és annak az FLP általi elfogadásával Preferred Customerré válok. A Preferred Customer Preferred Customer Árra 

jogosult, mely ár 5%-kal alacsonyabb az Ajánlott Kiskereskedelmi Árnál. Két (2) egymást követő hónapban két (2) Karton Pont értékű Forever Living termék 

megvásárlásával Nagykereskedelmi Minősítésű Forever Üzleti Partnerré válok, és az ennek megfelelő juttatásokra leszek jogosult. 

17. Ez a Forever Üzleti Partneri Szerződés egy kötelező érvényű megállapodás köztem és az FLP között, amely azzal jön létre, hogy a jelentkezésről a Forever Living 
Products Magyarország Kft. központja tudomást szerzett és azt jóváhagyta. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy egy szponzort választhatok vagy elfogadom a 

számomra kijelölt szponzort. Ezúton kijelentem, hogy a jelen Forever Üzleti Partneri Szerződés aláírását megelőzően nem szponzoráltam Magyarországra. 

18. Tudomásul, veszem, hogy független szerződő partner vagyok a fogyasztói termékek eladása területén. Semmilyen célból sem vagyok az FLP alkalmazottja vagy 

törvényes képviselője. Felelős vagyok az alkalmazandó jog szerinti és a kötelezően alkalmazandó magyar törvények és egyéb jogszabályok és szabályzatok 

betartásáért, beleértve, de nem kizárólag a licenszekre és az adózásra vonatkozó jogszabályokat. Tudomásul veszem, hogy az esetleges díjazásom a termékek 

eladása terén nyújtott felügyeleti és egyéb teljesítményemen alapul, és nem az általam szponzorált személyek számán, ledolgozott munkaórákon vagy más tényezőn. 
Jogszabály ettől eltérő, kötelező rendelkezése hiányában az FLP nem felel egyetlen terhelő adófajta megfizetéséért sem. 

19. Nincs kötelezettségem minimális befektetés megtételére vagy minimális leltárkészlet fenntartására. Minden vásárlást az eladással összefüggésben álló ésszerű 

mennyiségben kell megtenni. 

20. Megkaptam és elolvastam az FLP-re alkalmazandó és a www.foreverliving.com oldalon elérhető FLP Nemzetközi Üzletpolitikát. Beleegyezem, hogy 

tevékenységemet az FLP Nemzetközi Üzletpolitika, eljárások és marketing tervek alapján folytatom. Tudomásul veszem, hogy cselekedeteim, vagy azok hiánya, 
amelyek az ilyen politikák és eljárások hibás használatát, hibás értelmezését vagy megsértését eredményezik - ideértve a nem engedélyezett promóciós anyagok 

használatát is -, az FLP-nél való Forever Üzleti Partneri státuszom FLP általi felmondásához vezethetnek. 

21. Tudomásul veszem és elfogadom az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában meghatározott adatvédelmi politika feltételeit. Ezzel kapcsolatban tudomásul 

veszem és kijelentem, hogy az FLP adatvédelmi tájékoztatóját és az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatokat külön dokumentumban teszem meg. 

22. Tudomásul veszem, hogy az FLP megfelelő önálló vagy más tájékoztatásba foglalt értesítés küldésével megváltoztathatja, módosíthatja az FLP Nemzetközi 

Üzletpolitikát, eljárásait és a marketing tervét egy életképes marketingrendszer biztosítása, továbbá a jogszabályoknak és a gazdasági feltételeknek való megfelelés 
érdekében. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az értesítés vagy tájékoztató kézhezvételétől számított 7 napon belül az FLP részére elküldött írásbeli 

nyilatkozattal a módosítások ellen nem tiltakozom, a módosítások rám nézve kötelező érvényűek. Beleegyezem továbbá abba, hogy amennyiben a módosításokat 

nem fogadom el a Forever Üzleti Partneri szerződés a tiltakozó nyilatkozat FLP általi kézhezvételével egyidejűleg megszűnik. 

23. Beleegyezem, hogy megfelelően képviselem az FLP termékeit és marketing tervét. Minden hirdetési formát, ideértve, de nem kizárólag a kép- és hangrögzítő, 

elektronikus és nyomtatott anyagokat, használat előtt meg kell küldeni és írásban jóvá kell hagyatni az FLP erre felhatalmazott képviselőjével, és azoknak minden 
esetben meg kell felelniük az FLP Nemzetközi Üzletpolitikának. 

24. TUDOMÁSSAL BÍROK ARRÓL, HOGY A JELEN MEGÁLLAPODÁST AZ FLP-NEK KÜLDÖTT ÍRÁSBELI LEVÉLLEL BÁRMIKOR FELMONDHATOM, 

AMELY FELMONDÁS AZ FLP ÁLTALI KÉZHEZVÉTELLEL HATÁLYOSUL. Ha a felmondást választom, minden az FLP-től általam vásárolt terméket, 

amelyek még felbontatlan és ép formában a tulajdonomban vannak, az FLP visszavásárolja az FLP Nemzetközi Üzletpolitikájában foglalt politikának és 

eljárásoknak megfelelően. Tudomásul veszem és beleegyezek, hogy azokat a termékeket, amelyeket a felmondás napját megelőző 12 hónapnál régebben vásároltam, 
az FLP nem vásárolja vissza. 

25. Ameddig Forever Üzleti Partner vagyok, és nem sértem meg ezt a megállapodást, az FLP lehetővé teszi, hogy termékeihez vásárlás útján hozzájussak és sikeres 

tevékenységemért a Marketing Tervben meghatározottak szerint juttatásban részesít. 

26. Beleegyezem, hogy ez a megállapodás természeténél fogva személyes, emiatt nem ruházható át és nem engedményezhető, ide nem értve a Forever Üzleti Partneri 

Szerződés Átruházása Vállalkozásra dokumentum kitöltését. Halál esetén a Forever Üzleti Partneri státuszt az FLP Nemzetközi Üzletpolitikában meghatározott 

módon olyan személy folytathatja tovább, aki megfelel a Forever Üzleti Partnerré válás feltételeinek. 
27. Ezúton beleegyezem és tudomásul veszem, hogy a köztem és az FLP közötti jogviszonyra - amennyiben az FLP Nemzetközi Üzletpolitika, eljárási és más 

szabályzatok eltérően nem rendelkeznek - az Egyesült Államokbeli Arizona állam jogát kell alkalmazni. Amennyiben a Forever Üzleti Partneri Szerződés 

érvényességével vagy a Forever Üzleti Jogviszonnyal kapcsolatban az FLP és a Forever Üzleti Partner között bármilyen jogvita merül fel, alávetjük magunkat az 

Arizona állambeli Maricopa megyében található bíróságok joghatóságának és illetékességének. 

28. Beleegyezem, hogy Forever Üzleti Partnerként a legmagasabb etikai szintet képviselem és tisztességes tevékenységet folytatok. Ezért kijelentem, hogy ennek az 
elvárásnak eleget teszek, és szavatolom, hogy bűntett elkövetése miatt nem voltam elítélve olyan cselekményért, amely a társadalomban általánosan elfogadott 

értékek és szabályok, a tisztesség és jó erkölcs sérelmével vagy más szándékos megtévesztésével jár együtt.  

 

 

______________________________________________________  

A jelentkező aláírása* dátum*  

 

 

_______________________________________________________ _______________________________________________________ 

Szponzor családi neve* Utóneve* Szponzor FLP azonosító száma* 

 

 

_______________________________________________________                  _______________________________________________________ 

Leigazolás kelte                                                                                                        Aláírás (FLP ügyvezető igazgató vagy meghatalmazottja) 
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ADATVÉDELMI NYILATKOZAT/SZABÁLYOK 

 
Alulírott, mint a Forever Living Products Egészségügyi, Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1184 Budapest, Nefelejcs utca 9-11., Cégjegyzékszám: 01-09-567682, Adószám: 

12239818-2-44, NAIH-98260/2016, email: flpgenmanager@foreverliving.hu, ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, 

továbbiakban: "FLPH") Forever Üzleti Partnere (a "Forever Üzleti Partner") tudomásul veszem és kifejezetten 

hozzájárulok, hogy az FLPH kezelje, nyilvántartsa és továbbítsa az általam írásbeli, elektronikus vagy bármilyen 

más formában rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, beleértve, de nem kizárólagosan, a Forever Üzleti 

Partner nevét, lakcímét, születési helyét és idejét, adóazonosító jelét, telefonszámát, e-mail címét, családi állapotát 

(az "Adat"). 

Az FLPH által velem kapcsolatban kezelt minden olyan adat, melyből személyazonosságom megállapítható, 

személyes adatnak minősül. A Magyarországon hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően 

ezúton kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak az FLPH általi kezeléséhez, és hozzájárulok személyes 

adataimnak az FLPH anyavállalatának a Forever Living Products Internationalnak valamint - európai gazdasági 

térségen belül vagy azon kívül székhellyel rendelkező - kapcsolt vállalkozásai részére történő továbbításához, 

különös tekintettel arra, hogy az FLPH egy nagyobb, nemzetközi szinten működő cégcsoport tagja, a fent kifejtett 

célok megvalósítása érdekében, valamint jelentések és cégcsoport adminisztrációs célok miatt.  

Az FLPH személyes adataimat - az FLPH kapcsolt vállalkozásai kivételével - nem közli semmilyen kívülálló 

harmadik féllel. Az adatkezelés önkéntes és Forever Üzleti Partner általi visszavonásig áll fenn. 

Az adatkezelés célja, így az Adat felhasználható elsődlegesen az FLPH mindenkor alkalmazandó üzletszabályzata 

alapján járó járandóságok és jutalmak fizetésének és felülvizsgálatának, értékelések, terméknyilvántartások 

vezetése, valamint általánosabban a biztonsági rendszerek fenntartása és fejlesztése, illetve az FLPH jogi és 

szerződéses kötelezettségeinek való megfelelés biztosítása, továbbá az adatkezelés célja az Üzleti Partnerrel való 

kapcsolattartás kommunikációs és termékismertető, valamint marketing anyagok, így különösen hírlevelek küldése. 

Az FLPH az Adatot ellenőrzött hozzáféréssel rendelkező adatbázisban tárolja Magyarországon és azt továbbítja 

anyavállalata, a Forever Living Products International (7501 E McCormick Pkwy, Scottsdale, AZ 85258, USA) 

részére elektronikusan vagy papíralapon. Az elektronikus adatbázisokat erre külön feljogosított személyzet kezeli 

és ellenőrzi, kizárólag a feljogosított használók férhetnek hozzá. Az FLPH bizonyos információkat, mint név és 

elérhetőség, belső könyvtárakba helyez. A Forever Üzleti Partner személyes adatait a Nemzetközi Üzletpolitikában 

megjelölt Szponzora részére is átadja és erről az FLPH tudomással bír. 

Az FLPH-nak időről időre hatóságok, az FLPH, könyvelője/könyvvizsgálója és más külső szakmai tanácsadója 

rendelkezésére kell bocsátania az Adatot, amennyiben a feladat teljesítése és szerződéses kötelezettségének 

teljesítése szempontjából szükséges, továbbá az FLPH a Forever Üzleti Partner üzleti elérhetőségét a Forever-

cégcsoport részére rendelkezésre bocsáthatja.  

Bár a legtöbb esetben a címzettek Magyarország területén találhatók, az EU-ban, az Amerikai Egyesült 

Államokban, illetve más területeken előfordulhat, hogy a Magyarország területén alkalmazandó adatvédelmi 

szabályok szintjétől eltérő, esetlegesen szigorúbb adatvédelmi szabályozás alkalmazandó. Az FLPH minden tőle 

ésszerűen elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Adat biztonságát és titkosságát biztosítsa és a jogi és 

technikai lehetőségek fejlődésével egyidejűleg fejleszti ehhez kapcsolódó eszközeit.  

A Forever Üzleti Partner rendelkezik jogokkal az Adat időszakos felülvizsgálata és frissítése, törlése tekintetében, 

valamint vállalja, hogy megadott adatai változása esetén a változást követő 15 napon belül az FLP-t a változásról 

írásban tájékoztatja a fenti célból, további információért és az adatkezeléssel, nyilvántartással és továbbítással 

kapcsolatos felvilágosításért az FLPH Nemzetközi Osztályához valamint ügyfélszolgálatához lehet fordulni 

(ugyfelszolgalat@foreverliving.hu, flpnk@foreverliving.hu). 

Jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy jelen hozzájárulásomat önkéntesen, megfelelő tájékoztatás és a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg. 

 
 ____________________________________ ________________________________________ 

 aláírás helye, időpontja 

 
 AZONOSÍTÓ SZÁM: 
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