
 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

Tájékoztatjuk, hogy a reklámtörvény (2008. évi XLVIII. tv.) rendelkezései alapján 

a jövőben csak azokat a partnereinket tájékoztathatjuk szakvásárainkról, 

ajánlatainkról, akik ehhez előzetesen kifejezetten hozzájárultak, vagy ha régi 

ügyfeleink és nem tettek lemondó nyilatkozatot.  

Annak érdekében, hogy az Önök cégét a későbbiekben is értesíteni tudjuk a 

vezető nemzetközi szakvásárainkról, értékesítési és marketing akcióinkról, 

programjainkról az Ön hozzájárulása szükséges.   

Hozzájárulását a következő formában adhatja meg: 

- hozzajarulas@bdexpo.hu e-mail címen jelzi szándékát neve (cégneve) és 

lakcíme (székhelye), telefonszáma és e-mail címe megadásával 

 

- a hátoldalon található HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT nyomtatványt adatai 

megadásával kitölti, és a választ visszaküldi a 346-0274-es budapesti 

faxszámra, vagy lezárt borítékban a BD-Expo Kft. címére: BD-Expo Kft. 

1122 Budapest, Maros u. 12/B.  

 

Amennyiben a jövőben nem szeretne tőlünk semmilyen névre szóló kiadványt 

kapni, akkor ezt jelezheti az office@bdexpo.hu e-mail címen, vagy a mellékelt 

LEMONDÓ NYILATKOZATOT kitöltve, lezárt borítékban visszaküldve a BD-Expo Kft. 

címére.  

 

További felmerülő kérdéseire szívesen válaszolunk a 346-0273-as budapesti 

telefonszámon, vagy az office@bdexpo.hu e-mail címen.  

 

Együttműködését előre is köszönjük.  

 

BD-Expo Kft. 

1122 Budapest, 
Maros u. 12/b 
Tel.: 1-346-0273  
Fax: 1-346-0274 
E-mail: office@bdexpo.hu  
www.bdexpo.hu 

 

A Messe Düsseldorf és a Veletrhy Brno 
hivatalos magyarországi képviselete:  
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

Adataim kitöltésével hozzájárulok, hogy a BD-Expo Kft. a 2008. évi XLVIII. tv. 

rendelkezéseinek értelmében vezető nemzetközi szakvásárokról, értékesítési és 

marketing akciókról, programokról megkeressen postai úton, e-mailben, vagy 

egyéb elektronikus csatornán.  

NÉV/CÉGNÉV: ................................................................................ 

LAKCÍM/SZÉKHELY: ................................................................................ 

TELEFONSZÁM és FAXSZÁM:  ................................................................................ 

E-MAIL CÍM: ................................................................................ 

 

A fent megadott adataimat önkéntesen adtam meg a BD-Expo Kft.-nek azzal a 

megkötéssel, hogy azokat saját tevékenysége keretében használja fel. 

Adatkezelési hozzájárulásom visszavonásig érvényes, amely bármikor korlátozás 

nélkül visszavonható.  

Tudomásul veszem, hogy a BD-Expo Kft. személyes adataimat tevékenysége 
keretében kizárólag a reklámküldemények elkészítése és kiküldése érdekében a 
vele együttműködő partnere(i) számára adhatja át (pl.: nyomda). Az ily módon 
átadott adatokkal az átvevő egyébként nem rendelkezhet.  
 
Kelt: …………………………  2014.  ……………………. hó …………. napján 
 
          
    ……………………………………………………. 
      cégszerű aláírás 

--------------  --------------  --------------  --------------  --------------   

LEMONDÓ NYILATKOZAT 

NÉV/CÉGNÉV: ................................................................................ 

LAKCÍM/SZÉKHELY: ................................................................................ 

TELEFONSZÁM és FAXSZÁM:  ................................................................................ 

E-MAIL CÍM: ................................................................................ 

 

Jelen nyilatkozatommal jelzem a BD-Expo Kft. felé, hogy a jövőben NEM kívánok 

marketinganyagokat kapni. Lemondásomhoz nevem és lakcímem megadása 

szükséges az azonosításom végett (az adatok megadása a hivatkozott 

jogszabályhely értelmében kötelező.) 

Tudomásul veszem, hogy a DM-küldemények lemondó nyilatkozatát annak kézhez 

vétele után a BD-Expo Kft. haladéktalanul rögzíti, de – technikai okok miatt – a 

törlést 30 nap átfutási idővel tudja biztosítani.  

Kelt: …………………………  2014.  ……………………. hó …………. napján 

          

    ……………………………………………………. 

      cégszerű aláírás 

 


