
E-mail cím megerősítése www.flpshop.hu internetes áruházunkban 
- 2019. szeptember 9-től 

Kedves Forever Üzleti Partnereink! 

Szeretnénk tájékoztatni Benneteket, hogy az Általános Adatvédelmi Rendeletnek [AZ 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE] való megfelelés 

miatt kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy az általatok megadott személyes adatok 

helyesen szerepeljenek adatbázisunkban. Ennek érdekében www.flpshop.hu oldalunkon a 

következő változtatásokat vezetjük be webshopos gyakorlatainkban 2019. szeptember 9-től 

(hétfőtől): 

• Online belépés/regisztráció: 

Miután az új belépő első megrendelésének és regisztrációjának utolsó lépéseként a 

Megrendelés elküldése gombra kattint, hamarosan automatikus e-mailt kap a regisztráció 

folyamán megadott e-mail címére. Ebben az üzenetben arra kérjük az új belépőt, hogy erősítse 

meg a regisztráció folyamán megadott e-mail címét. Az új belépő megrendelésének 

feldolgozása és regisztrációjának véglegesítése csak azután kezdődik meg, miután rákattint az 

automatikus e-mailben található E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE gombra. 

• E-mail cím módosítása www.flpshop.hu oldalra bejelentkezve: 

Miután Forever Üzleti Partnerünk bejelentkezik www.flpshop.hu oldalunkra és a Fiókom 

menüpont Beállítások pontjának E-mail módosítás fülén módosítja e-mail címét, hamarosan 

automatikus e-mailt kap a módosított e-mail címre. Ebben az üzenetben arra kérjük Forever 

Üzleti Partnerünket, hogy erősítse meg a módosított e-mail címet. Az e-mail cím módosítás 

csak azután véglegesül, miután Forever Üzleti Partnerünk rákattint az automatikus e-mailben 

található E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE gombra. 

• Jelszó igénylés új e-mail címmel: 

Amennyiben Forever Üzleti Partnerünk első alkalommal kér www.flpshop.hu oldalunkhoz 

jelszót, a Jelszó igénylés gombra való kattintás után, hamarosan automatikus e-mailt kap a 

jelszó igénylés során megadott e-mail címre. Ebben az üzenetben arra kérjük Forever Üzleti 

Partnerünket, hogy erősítse meg a jelszó igénylés során megadott e-mail címet. A jelszó csak 

azután kerül kiküldésre, miután Forever Üzleti Partnerünk rákattint az automatikus e-mailben 

található E-MAIL CÍM MEGERŐSÍTÉSE gombra. 

Amennyiben Forever Üzleti Partnerünk új jelszót kér www.flpshop.hu oldalunkhoz, ám a jelszó 

igénylés során a korábbitól eltérő e-mail címet ad meg, a Jelszó  igénylés gombra való kattintás 

után, hamarosan automatikus e-mailt kap a jelszó igénylés során megadott új e-mail címre. 

Ebben az üzenetben arra kérjük Forever Üzleti Partnerünket, hogy erősítse meg a jelszó 

igénylés során megadott új e-mail címet. A jelszó csak azután kerül kiküldésre, miután Forever 

Üzleti Partnerünk rákattint az automatikus e-mailben található E-MAIL CÍM 

MEGERŐSÍTÉSE gombra. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy ezeket a gyakorlatokat kizárólag annak érdekében vezettük be, 

hogy minél hatékonyabban kizárjuk annak lehetőségét, hogy Partnereink személyes adatai 
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között helytelen e-mail címek szerepeljenek, ezáltal is kizárva az információk illetéktelen címre 

kerülésének lehetőségét. 

Megértéseteket és együttműködéseteket köszönjük! 

Üdvözlettel: 

Forever Living Products Hungary, Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Kosovo, 
Montenegro, Serbia, Slovenia 

 


