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XTB Limited (ex. DUB Investments Ltd)
Adatvédelmi Irányelvek
1. Általános Rendelkezések
A jelen adatvédelmi irányelv (a továbbiakban: Szabályzat) célja az XTB Limited (ex.DUB Investments Ltd)
által alkalmazott módszerek részletes leírása. A vállalat székhelye a Pikioni 10, Épület: HIGHSIGHT
RENTALS LTD, 3075, Limassol, Ciprus. (a továbbiakban: "XTB", "mi") az XTB honlapján (a továbbiakban:
Felhasználók) keresztül szolgáltatott információk összegyűjtésére és felhasználásáról tartalmaz leírást,
beleértve - adott esetben - személyes adatokat. Kérjük, figyelmesen olvassa el a szabályzatot!.
2. A Felhasználók személyes és egyéb adatainak védelme
Az XTB különös figyelmet fordít a weboldalunkat használó élő személyek magánéletének tiszteletben
tartására a weboldalon elérhető bármely alkalmazás által (a továbbiakban: "Portál", "Weboldal"). A
portálunkon keresztül szerzett személyes adatokat a természetes személyeknek a feldolgozás
tekintetében történő védelméről szóló, 2016. április 27-i 2016/679 / EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról és a 95/46 / EK irányelv (általános adatvédelmi
rendelet) hatályos (az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119., 2014/05/04., 1-88. o.) (a továbbiakban:
„GDPR”). Elsődleges fontosságú, hogy biztosítsuk azon személyek jogainak és szabadságainak védelmét,
akik személyes adataikat megadják. A portál használatához alapvető körben nem feltétlenül szükségesek
a Felhasználó személyes adatai. A személyes adatok biztosítása a felhasználó által teljesen önkéntes
módon történik; azonban bizonyos adatok továbbítása az XTB szolgáltatásainak teljesítéséhez
szükségesek.
Megértjük a személyes adatok tekintetében a titoktartás fontosságát. Az adatok felhasználása során a
felhasználó biztos lehet abban, hogy mindent megteszünk, hogy titokban tartsuk információit. Komoly
lépéseket tettünk annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók adatai bizalmasak, biztonságosak és
épek maradjanak.
3. Ki az adatok ellenőrzője?
Amikor Ön elküldi számunkra személyes adatait, az XTB a GDPR szerinti eljárást biztosítja. A felhasználók
adatainak elérése csak azoknak a munkavállalóknak vagy partnereknek adható meg, akiknek ezeket az
információkat a termékünk vagy szolgáltatásainkhoz kapcsolódó felhasználói utasítások végrehajtásával
kapcsolatos támogatáshoz szükséges. A személyes adatok biztosításával és felhasználásával kapcsolatos
komoly eljárásokat hajtottunk végre.
4. Miként biztosítjuk az információkat?
A Felhasználó által kitöltött formanyomtatvány, valamint az engedélyezési folyamat (bejelentkezés) az
erőforrásainkhoz a biztonságos SSL protokoll használatával történik, ami jelentősen növeli az adatátvitel
védelmét az interneten. A felhasználó által szolgáltatott információkat az XTB tárolja és feldolgozza
megfelelő biztonsági intézkedésekkel, amelyek megfelelnek a GDPR követelményeinek.
Bár az XTB minden szükséges erőfeszítést megtesz a számunkra biztosított adatok biztonsága érdekében,
a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az internet használata nem teljesen biztonságos, ezért nem mindig
garantálhatjuk a Felhasználó (k) által biztosított személyes adatok biztonságát vagy sérthetetlenségét.
5. Milyen információkat gyűjtünk a Felhasználóról, milyen célból és milyen jogalapon?
5.1

Cél: valós kereskedési számla regisztrálása
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Az adatok listája:
ha a felhasználó úgy dönt, hogy élő számlát nyit, az XTB-nek meg kell adnia bizonyos információkat. Az
információ többek között tartalmazzák a keresztnevét és a vezetéknevét, címét, születési idejét,
elérhetőségi adatait, a kifizetések végrehajtására vonatkozó adatokat, valamint egyéb szükséges
információkat, különösen a pénzmosás elleni jogszabályok által előírtak törvények miatt. Időnként további
információkat is igényelhetünk az elvégzett szolgáltatások javítása érdekében. A legtöbb információt
közvetlenül Öntől kapjuk jelentkezési űrlappal vagy más formanyomtatvánnyal, valamint az általunk
nyújtott információk nyilvántartásával, miközben folyamatosan teljesítjük ügyfeleink kérését.
Jogi alap:
- a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megállapodás teljesítésének szükségessége vagy az adatalany
kérésére a szerződéskötést megelőző lépések megtétele (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja);
- az XTB-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikke (1)
bekezdésének c) pontja).
5.2

Cél: marketing termékek és szolgáltatások

Adatok listája:
ha a felhasználó úgy dönt, hogy részt vesz egy marketingkampányban vagy promóciós kampányban,
különösen demo számla megnyitásával és annak használatával, szolgáltatnia kell az XTB-nek bizonyos
információkat. Ez az információ magába foglalhatja az utónevet és a vezetéknevet, a kapcsolattartási
adatokat és egyéb szükséges információkat.
Jogi alap:
- az XTB legitim érdeke a termékek és szolgáltatások értékesítésében (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
f) pontja).
5.3

Cél: statisztikák gyűjtése a portál egyedi funkcióinak használatáról, valamint a
portál és a mobil alkalmazások használatának megkönnyítése és a portál ITbiztonságának érdekében

Adatok:
e célból a Felhasználó tevékenységével kapcsolatos személyes adatokat feldolgozunk a Portálon, mint
például a látogatott webhelyek, a weboldalon való tartózkodás gyakorisága és időtartama, valamint a
tranzakciós tevékenységek.
Jogi alap:
- az XTB legitim érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely az elektronikusan nyújtott
szolgáltatások igénybevételének megkönnyítését és e szolgáltatások funkcionalitásának javítását
foglalja magába.
5.4

Cél: meghatározás, kivizsgálás és panaszkezelés

Adatok:
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A követelések meghatározása, kivizsgálása és érvényre juttatása érdekében feldolgozhatjuk a Felhasználó
személyes adatait, például: keresztneve, vezetéknevét, születési dátumát, szolgáltatásaink
felhasználásával kapcsolatos adatokat.
Jogi alap:
- az XTB törvényes érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely a bírósági és egyéb
állami hatósági eljárásokban a követelések megállapításának, kivizsgálásának és végrehajtását foglalja
magába.
5.5

Cél: panaszok kezelése és kérdések megválaszolása

Adatok:
e célból a Felhasználó által megadott bizonyos személyes adatokat feldolgozhatunk valódi vagy demó
számlák megnyitásakor. Az XTB gyűjthet a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó adatok panaszt
vagy jelentkezést, valamint a panaszhoz vagy alkalmazáshoz csatolt dokumentumokban szereplő
adatokat . Bizonyos esetekben a törvényben, különösen a fogyasztói jogban a törvény által
meghatározott határidőn belül alaposan meg kell vizsgálni a panaszt.
Jogi alap:
- az XTB legitim érdeke (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), amely az elektronikusan nyújtott
szolgáltatások funkcionalitásának javítását és pozitív kapcsolatokat épít ki a bejelentéssel nem
rendelkező felhasználókkal és felhasználókkal, a megbízhatóság és hűség alapján;
- az XTB-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének szükségessége (a GDPR 6. cikke (1)
bekezdésének c) pontja).
6. Kikkel osztjuk meg személyes adatait?
Együttműködő cégekkel
Az XTB megoszthatja a Felhasználók személyes adatait együttműködő jogalanyokkal, azaz az XTB
tulajdonában lévő és / vagy az XTB által ellenőrzött és / vagy az XTB-vel közösen irányított és / vagy az
XTB ugyanazon vállalatcsoportjához tartozó és / vagy az XTB- folyamatosan együttműködő (bankok,
befektetési társaságok, könyvvizsgálók, egyéb pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó társaságok, informatikai
cégek, tanácsadói vagy futárszolgálatokkal.
Helyszín
Az XTB által nyújtott szolgáltatások megkövetelhetik a személyes adatok továbbítását az XTB-nek
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek számára más országokban, 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 záradékok formájában
biztosítékokat alkalmaz. Az érintettnek lehetősége van adatainak másolatát beszerezni.
Nemzeti Felügyeletek
Ha az engedélyezett hatóságok felkérik az XTB-t, hogy tegye közzé a Felhasználó személyes adatait,
különösen a bűnüldöző hatóságok, a végrehajtó hatóságok, az adóellenőrző hatóságok, a bíróságok vagy
a személyes adatok védelmére kijelölt hatóságot, az XTB fel kell tárja a Felhasználó személyes adatait az
illetékes hatóságnak.
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7. Mennyi ideig tároljuk az adatokat?
Az XTB a Felhasználó személyes adatait tárolja a Felhasználó és az XTB közötti megállapodás
időtartamára az ehhez kapcsolódó szolgáltatások és funkciók, valamint marketing célból. A szerződéses
kapcsolat lejárta után a Felhasználó adatai anonimizálásra kerülnek, kivéve az alábbi adatokat:
vezetéknév, vezetéknév, e-mail cím, tranzakciótörténet és az adott hozzájárulással kapcsolatos
információk (ez az adat XTB 10 napos időtartamra tárolja a szerződéses jogviszony megszűnésétől
számított egy éven belül, a panaszok és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó követelések
kezelésére, valamint szerződéses kapcsolat hiányában a reklámkampányokban való részvételhez
kapcsolódó panaszok és követelések kezelésére).
Az XTB tárolja a felhasználó személyes adatait a készülékeikre mentett cookie-k életciklusának megfelelő
időtartamra. A cookie-k használatával kapcsolatos részleteket a III. Rész tartalmazza. Cookie-k használata
- COOKIE FILES.
8. Milyen jogokkal élhet a felhasználó a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban?
8.1 Jogosult arra, hogy kifogásolja az adatok felhasználását
A GDPR 21. cikkelye szerint a Felhasználónak bármikor jogában áll bármiféle kifogást adni személyes
adatainak megdása esetén, ha az XTB a jogos érdeke alapján feldolgozza az adatait. A szerződés
teljesítésével, a termékek és szolgáltatások értékesítésével, a portál egyes funkcióinak felhasználásával
kapcsolatos statisztikák, valamint a portál használatának megkönnyítése érdekében történik.
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,.
8.2 Adatok feldolgozásának elutasítása
A GDPR 18. cikkelye szerint a Felhasználó kérheti a személyes adatainak feldolgozásának korlátozását,
amikor a Felhasználó vitatja személyes adatainak pontosságát (az XTB korlátozza használatukat a
Felhasználó adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig 14 napnál nem hosszabb ideig),
amikor a Felhasználó adatai feldolgozása jogellenes, és a Felhasználó a személyes adatok törlése helyett
kérheti adatai használatának korlátozását, ha a Felhasználó személyes adatai nem szükségesek az
összegyűjtött célok érdekében. Amennyiben a Felhasználó köteles a követelések létrehozására,
gyakorlására vagy védelmére, valamint arra az esetre is, ha a Felhasználó kifogással élt az adataik
felhasználásával (az XTB ezáltal korlátozza az adatfeldolgozást a szükséges időre vonatkozóan annak
mérlegelésére, hogy a Felhasználó érdekei, jogai és szabadságai az XTB által a Felhasználó személyes
adatainak feldolgozása során érvényesülő érdekek fölött állnak).
8.3 A Felhasználóhoz hozzáférései, helyesbítéshez és törléshez való jog
A GDPR 15-ik cikkelye megállapítja, hogy a Felhasználónak jogában áll az XTB-től igazolni, hogy
személyes adatai feldolgozásra kerülnek-e. Ebben az esetben a Felhasználónak joga van a személyes
adataihoz való hozzáféréshez és többek között a feldolgozás céljához, a feldolgozott személyes adatok
kategóriáihoz, a személyes adatok tárolására tervezett időszakhoz vagy a kritériumokhoz amelyet az
adott időszak meghatározására használnak, a Felhasználó GDPR szerinti jogait és a felügyeleti
hatósághoz való jogot. Továbbá a Felhasználónak joga van az XTB-nál tartott összes személyes adat
másolatának átvételére, és az XTB-nek az esetleges pontatlanságokról történő tájékoztatásáért. 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
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megváltoztatjuk, javítjuk vagy töröljük az adatbázisunk adatait, kivéve, hogy milyen mértékben kötelesek
azokat jogszabály vagy jogszabályi rendelkezések szerint tárolni a Felhasználó számára a szolgáltatás
nyújtása céljából, amelyet ő kérte, vagy tartsa be az üzleti nyilvántartásokat.
8.4 Adatátviteli jog
A GDPR 20. cikkelye szerint a Felhasználónak joga van arra, hogy megkapja a személyes adatait, amelyet
Ő maga biztosított, és azt továbbíthatja az általa választott másik adatkezelőnek.
9. Mennyi idő alatt tartjuk be a Felhasználó kérését?
Ha a Felhasználó felszólít bennünket arra, hogy a fent említett jogokat gyakorolja, meg kell felelniük
ennek a kérésnek, vagy meg kell tagadniuk az azonnali, de legkésőbb a kézhezvételtől számított egy
hónapon belül. Abban az esetben, ha egy hónapon belül nem tudjuk teljesíteni a Felhasználó kérését a
kérés összetettsége vagy a beérkezett kérelmek számána miatt, a következő két hónapban kötelező. A
Felhasználót előre tájékoztatni kell a határidő tervezett meghosszabbításáról.
10. Kapcsolatba lépés
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 a következő e-mail címen léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztségviselővel:
iod.cy@xtb.com.
A kezelőt közvetlenül a következő e-mail címen is elérheti: office.cy@xtb.com
11. Cookie-k használata - COOKIE FILES
Az XTB cookie-fájlokat használ az információgyűjtéshez.
A cookie fájlok kis adatfájlok, különösen szöveges fájlok, amelyeket a portálfelhasználó adatait tárolón
(merevlemezen) tárolnak és a portálok használatára szánnak. A cookie fájlok általában tartalmazzák a
weboldal nevét, amelyből erednek, a végberendezésben tárolt adatokat, valamint egy egyedi számot.
11.1 Miért használunk cookie-kat?
Az XTB a következő célokra használ cookie-fájlokat:
1. a Webhely pontosabb és kényelmesebb használata miatt a Felhasználó érdekében, az XTB
internetes oldalainak tartalmának a felhasználói preferenciákhoz való igazítását, valamint a
Portál használatának optimalizálását. Különösen az ilyen fájlok lehetővé teszik az Internet
szolgáltatás felhasználójának felderítését és a felhasználó egyedi igényeihez igazított
internetes honlap megfelelő megjelenítését;
2. a Portál megvizsgálja a Felhasználó tevékenységét anonim módon, összevont statisztikák
létrehozása érdekében, amelyek segítenek annak megértésében, hogy a Portál Felhasználói
milyen módon használják az internetes weboldalakat, ami hozzájárul ezen oldalak struktúrájának
és tartalmának javításához, amelyet a Felhasználó a Webhelyre való belépéshez használt;
3. a portál felhasználói munkamenetének megtartása érdekében (a bejelentkezés után).
A cookie-kat gyakran használják az Internet számos webhelyén. A felhasználó eldöntheti, hogy a
böngészője megadja-e az adatokat és megváltoztathatja ezen opciókat a cookie elfogadásával vagy
letiltásával. Ha a felhasználó úgy dönt, hogy leállítja a cookie-k támogatását böngészőjében, a weboldal
egyes részeihez való hozzáférés lehetetlenné válhat.
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Az XTB kétféle cookie fájt használ:
1. A tartós cookie-k a Felhasználó termináljában tárolódnak a cookie-fájlok paramétereiben
meghatározott időtartamra, vagy a Felhasználó által törölt ideig;
2. A munkamenet cookie-jait a felhasználó terminálja tárolja a böngésző ablakának kijelentése vagy
bezárása idejéig.
A böngésző cookie beállításai
Sok esetben az internetes oldalak megtekintésére használt szoftver implicit módon lehetővé teszi a cookie
fájlok tárolását a Felhasználó merevlemezén. A webhely felhasználói bármikor megváltoztathatják a
cookie-fájlok beállításait. Az ilyen beállítások módosíthatók, hogy blokkolják a cookie-fájlok automatikus
feldolgozását az internetes böngésző beállításaiban, vagy minden alkalommal tájékoztassák a
Felhasználót tárolásukról. A cookie-fájlok feldolgozásának lehetőségeiről és módjairól, beleértve a cookiefájlok letiltásáról, blokkolásáról és törléséről szóló részletes információkat a böngésző weboldalán
elérhető, a szoftver beállításaiban találhat.
Információ a cookie-fájlok kezelésének letiltásáról a legnépszerűbb internetes böngészőkben:
1. Internet Explorer 11 - Windows 10:
a. klikkeljen a “ ” ikonra – böngészője job felső sarkában és nyissa meg az “Internet
beállítások” menüt;
b. klikk a “Személyes” fülre és "Beállítások" majd "Haladó", majd döntsön arról, hogy
engedélyezi-e a cookie-fájlok tárolását vagy letiltja-e őket;
c. majd klikkeljen az “ok” gombra.
2. Mozilla Firefox:
a. Az ablaban fent kattintson a menu gombra “
” (Windows XP - Menu Tools) és válassza
ki a “Beállítások” menüt;
b. válassza ki a “Személyes Védelem” panelt és a History szekciót;
c. a legördülő menüből válassza ki a “Firefox Programme” opciót “Use custom settings for
history”;
d. vegye ki a pipát az “Accept cookies” mellől;
e. zárja be az about:preferences oldalt. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül.
3. Google Chrome:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

felül kattintson a “ ” ikonra;
„Beállítások” panel;
majd alul “Haladó”;
"Privacy and security," klikk “Content settings”;
click “Cookies”;
kapcsolja ki az “Allow sites to save and read cookie data” résznél.

Az XTB kijelenti, hogy a cookie-fájlok használatának korlátozásai befolyásolhatják a Portál webhelyén
elérhető funkciók működését.
Ha nem módosítja az internetböngésző beállításait a cookie-fájlok írását blokkoló beállításokkal
kapcsolatban, akkor kötelező lehet az íráshoz való hozzájárulás megadása.
További információkat talál a cookie-król a www.aboutcookies.org címen vagy az Internet böngésző
menü Súgó részében
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Ez a szabályzat a cookie-k használatára vonatkozik kizárólag ezen a portálon keresztül, és nem vonatkozik
harmadik fél általi weboldalra.
Ha a felhasználó fiókot nyit vállalatunkál, akkor használnia kell a szoftverünket, amely lehetővé teszi
számunkra, hogy cookie-kat használjunk a Felhasználó e portálhoz való hozzáférése tekintetében.
12. Egyán oldalak linkjei
A weboldalunkon más szervezetek honlapjaira mutató linkek találhatók. A hivatkozások a Felhasználó
kényelmét szolgálják, de a harmadik felek weboldalain alkalmazott adatvédelmi gyakorlatokat nem
vizsgáljuk, 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 biztatjuk a felhasználókat, hogy olvassák el a partner
weboldalakon közzétett adatvédelmi nyilatkozatok tartalmát, különösen, ha a Felhasználó személyes
adatait gyűjtik.
13. Mobil Alkalmazásaink adatvédelmei
Ez a fejezet az XTB mobilalkalmazások adatvédelmi politikáját írja le.
A mobilkészülék egy titkosított egyedi Alkalmazásazonosítót tárol (a paraméter az Application registration
XTB oldalon történik) - az eszközön tárolódik, amíg a mobilalkalmazás nem törli a készülékből.
A fentiekben említett alkalmazásazonosítót és a mobilkészülék márka-, típus- és hardverenként az XTB-re
áthelyezték az alkalmazás regisztrációs folyamatában.
A mobil alkalmazás és az XTB rendszer közötti kommunikáció fejlett titkosítási mechanizmusokkal
történik.
A mobil platformtól függően az XTB alkalmazások hozzáférhetnek a mobil eszköz következő funkcióihoz:
a. Internet kapcsolat;
b. Eszköz fényképezőgépe a dokumentumok és / vagy felhasználói arcképének készítéséhez valódi
számla regisztráció során;
c. Fotóalbum a készüléken, amely dokumentumok és / vagy felhasználói arcképeket küld a
valóságos regisztráció során;
d. Hozzáférés a felhasználó helyéhez a kép mentéséhez;
e. Hirdetési azonosító (IDFA) a saját hirdetési kampányaink hatékonyságának és az alkalmazások
telepítésének figyelemmel kísérésére;
f. Csevegő mikrofon;
g. Telefon üzemmódban az alkalmazás alvó üzemmódjának bekapcsolásához, ha a háttérben van.
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. Az XTB statisztikai célokra feldolgozhat
névtelen adatot a mobil alkalmazások felhasználói tevékenységéről.
Ezenkívül az XTB tájékoztatja, hogy az alkalmazásoknak két csatlakoztatott szolgáltatása van:
1. Google Firebase - az alkalmazás teljesítményének statisztikai adatainak és az alkalmazással
kapcsolatos ügyfelek adatainak összegyűjtése lehetséges, ezek az adatok teljesen névtelenek, és
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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 alkalmazások hibáit,
amelyek szintén teljesen névtelenek és megfosztottak minden olyan adatról, amely lehetővé teheti
az ügyfél vagy az információ azonosítását.
Ha nem fogadja el az adatvédelmi szabályzatot, kérjük, ne telepítse az alkalmazást, vagy távolítsa el.
14. Záró rendelkezések
Az XTB fenntartja a jogot ezen irányelv módosítására. A módosítások és az új irányelv közzététele a
weboldalon történik. A módosítások a végrehajtás időpontjában hatályossá válnak. A felhasználókat arra
ösztönzik, hogy rendszeresen ismerkedjenek meg e szabályzat szövegével annak rendelkezéseinek
módosításával.
Az említett weboldalak és rendszerek használata a jelen Szabályzat elfogadását jelenti. Ha a felhasználó
nem fogadja el, az XTB nem fogja engedélyezni a szolgáltatásaihoz való hozzáférést, és a szolgáltatások
használatát azonnal le kell állítani.
A jelen szabályzattal kapcsolatos esetleges vitákat, amennyiben nem sikerül békés úton intézni, az
illetékes bíróság hatáskörébe tartozik.
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