ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
www.otthonneked.hu
1.

Bevezető rendelkezések

1.1.

A korábban www.stilusesotthon.hu jelenleg www.otthonneked.hu weboldalt (a továbbiakban:
„Weboldal”) a Style & Home Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2235 Mende, Fő utca
21.; cégjegyzékszám: 13-09-144936; adószám: 23173482-2-13; a továbbiakban: „Üzemeltető”
vagy „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2.

A Weboldalon a regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosult a jelen ÁSZF és a Weboldalon
lévő egyéb és tájékoztatások valamint feltételek szerint a Weboldalon található szolgáltatásokat
igénybe venni.

1.3.

A Weboldal szolgáltatásainak használata – a Weboldal ettől eltérő tájékoztatása hiányában –
díjmentes, de egyes szolgáltatások regisztrációhoz kötöttek.

2.

A regisztráció

2.1.

A regisztrációra a Weboldalon van lehetőség. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a
regisztrációval a Felhasználó és az Üzemeltető között a jelen ÁSZF-ben meghatározott
feltételekkel szerződés jön létre, melyet a felek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.

2.2.

Regisztrálhat minden olyan cselekvőképes természetes személy aki a jelen általános felhasználási
feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) valamint az Üzemeltető Adatkezelési és Adatvédelmi
Szabályzatának (a továbbiakban: „Adatvédelmi Szabályzat”) feltételeit elfogadja és magára
nézve kötelezőnek ismeri el.

2.3.

A regisztrációhoz az alábbi adatok hiánytalan megadása szükséges:
a)
b)
c)

a Felhasználó neve: vezetéknév, keresztnév;
a Felhasználó e-mail címe;
a Felhasználó értesítési telefonszáma;

2.4.

Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Weboldal
regisztrációhoz kötött szolgáltatásinak nem használhatja. A Felhasználó a regisztrációkor köteles
kifejezetten elfogadni, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat feltételeit teljes körűen
elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.5.

Üzemeltető a Weboldalon szavazásokat vagy egyéb eseményeket szervezhet. Ebben az esetben
ezekről külön tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tesz közzé a Weboldalon. A
Tájékoztatóban az Üzemeltető részletesen tájékoztatja a Felhasználót az egyedi vagy speciális
feltételekről, esetlegesen a 2.3. pontban foglalt adatokon felüli további adatok rögzítéséről és
kezeléséről.

2.6.

A regisztrációval a Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy
a)
b)

a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek és a hatályos
jogszabályoknak megfelelően az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait kezelje;
az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait átadhatja a kereskedelmi partnerei
(„Partner”) részére és a Partnerek adatkezelőként kezelhetik azokat, ilyen partnerek
különösen a Arezzo Design Kft., Budatech Kft., Dahua Kft., Eglo Lux, Elko EP Hungary
Kft., Építészforum, Forest Hungary Kft., Geo 96 Kft., Hörmann Hungária Kft., IBD
Magyarország Kft., Internorm Ablak Kft., Kludi Szerelvények Kft., Mobiladalin,
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c)

d)
e)

Nordinova Energy Kft., OTP Lakástakarék, Otti Manufactura Kft.,Palatinus Kft.,
Ravak Hungary Kft., Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft., Riamet Kft, Spa
Trend Kft., Szép Házak Kft., TRIFORM-NEON Kft. - Tapétagyár
Trilak Festékgyártó Kft., VS Fürdőszoba Kft., Zehnder Kft.,
az Üzemeltető és Partnerei termékismertető anyagokkal, közvetlen ajánlattal, kereskedelmi
közleménnyel, hírlevéllel, reklámanyaggal, egyéb marketing és ismertető anyaggal
megkeresheti a Felhasználót, elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni
kommunikációs eszköz útján is elektronikus hirdetést küldhet a Felhasználó részére az
Ekertv. rendelkezéseinek megfelelően;
a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásinak igénybevételének feltétele, hogy az
adatkezeléshez történt hozzájárulását a Felhasználó nem vonja vissza;
a Weboldalon elérhető valamennyi anyagot a Felhasználó kizárólag saját célra
használhatja, máshol nem jogosult azokat felhasználni.

2.7.

A Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációja elküldésével a 2.6. pontban foglaltakhoz
előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen járult hozzá. A Felhasználó a jogszabályok
értelmében önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.

2.8.

A Felhasználó kijelenti és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat
megértette és tudomásul veszi, hogy csak az ezekben foglalt feltételekkel használhatja a weboldal
regisztrációhoz kötött szolgáltatásait és lemond a jelen ÁSZF-ben foglaltak vitatásáról.

3.

A felelősség korlátozása, illetőleg kizárása

3.1.

A Weblap használata feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak
ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.
A Felhasználó elfogadja, hogy a Weboldal technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye,
üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, az Üzemeltetőn kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a
biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a
rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más technikai hiba
miatt a szolgáltatásai nem érhetőek el a Felhasználó számára. Az Üzemeltető az e bekezdésben
írtakból fakadó problémákért felelősségét kizárja.

3.2.

Az Üzemeltető semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt,
bármilyen okból is következtek be:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű
megváltozása.
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weblap
akadálytalan működését.
Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy
papír, vagy elektronikus formában érkezett –, de főleg bármilyen adat elvesztése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.
Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

3.3.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Weboldalon esetlegesen előforduló elírásokért és hibákért.

3.4.

A Felhasználó a regisztrációja elküldésével és minden egyes bejelentkezésével tudomásul veszi,
hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. Az Üzemeltetőnek nem áll
módjában a részére megadott személyes adatokat ellenőrizni és/vagy a hozzájárulások
megfelelőségét vizsgálni. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért szintén kizárólag a
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Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető minden az adatok pontatlanságából vagy a
hozzájárulás hiányából vagy nem megfelelő voltából eredő felelősséget kizár.
3.5.

4.

Indokolt esetben Üzemeltető a jogszabályi kereteken belül módosíthatja a jelen ÁSZF-ben foglalt
feltételeket, mely módosításról előzetesen a Weboldalán tájékoztatást tesz közzé.
Vegyes rendelkezések

4.1.

Az adatkezelést az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentette, annak adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-97552/2016.

4.2.

Az Üzemeltető jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon,
statisztikai célra felhasználja.

4.3.

Felhasználó nem jogosult a jelen ÁSZF-ből eredő jogait és/vagy követeléseit harmadik személyre
engedményezni.

4.4.

A felek bármelyikét a jelen ÁSZF alapján megillető bármely jogról való kifejezett vagy
hallgatólagos lemondás nem bír kötelező erővel az adott félre nézve, hacsak nem tesz ilyen
értelmű írásbeli nyilatkozatot. Valamely jogról való kifejezett lemondás nem értelmezhető a jelen
ÁSZF alkalmazásában bármely más jogról, rendelkezésről vagy jogorvoslatról való
lemondásnak.

4.5.

A jelen ÁSZF-el kapcsolatos jognyilatkozatokat írásban kell megtenni, melyet hatályosan
kézbesíteni a másik fél számára személyes átadás útján (átvételi elismervény ellenében), illetve
postai úton tértivevényes-ajánlott küldemény formájában lehet. A közlés időpontja az átvételi
elismervényen, illetve a tértivevényen megjelölt időpont. Felek megállapodnak abban, hogy az
egymáshoz intézett írásbeli nyilatkozataikat, amelyeket tértivevényes levélpostai küldeményként
– a jelen okiratban írt címekre – szabályszerűen postára adtak, a postára adást követő 8.
(nyolcadik) munkanapon a másik féllel közöltnek, részére kézbesítettnek kell tekinteni akkor is,
ha a küldemény ténylegesen kézbesíthető nem volt, vagy azokról a másik fél nem szerzett
tudomást. Amennyiben a jelen ÁSZF hatálya alatt bármelyik fél adataiban, elérhetőségeiben
változás áll be, arról a másik felet 5 napon belül írásban értesíteni köteles. Ennek elmulasztásából
eredő összes költség, kár megtérítésére a mulasztó fél köteles.

4.6.

A jelen ÁSZF valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy
végrehajthatatlansága nem érinti a jelen ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét,
érvényességét és végrehajthatóságát.

4.7.

A jelen ÁSZF-re és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek
megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak.

4.8.

Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok alapján a felek esetleges jogvitájának elbírálására
nem a Pesti Központi Kerületi Bíróság, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi
Törvényszék vagy a Budapest Környéki Törvényszék az illetékes, úgy a felek jogvitájukra a
Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos
illetékességét kötik ki a per tárgyától, illetve a pertárgy értékétől függően.

4.9.

Melléklet: Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Budapest, 2018. 01. 28.
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Style & Home Kft.

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
(a továbbiakban: „Adatkezelési Szabályzat”)

1.

Bevezető rendelkezések

1.1.

A korábban www.stilusesotthon.hu jelenleg www.otthonneked weboldalt (a továbbiakban:
„Weboldal”) a Style & Home Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2235 Mende, Fő utca
21.; cégjegyzékszám: 13-09-144936; adószám: 23173482-2-13; a továbbiakban: „Üzemeltető”
vagy „Szolgáltató”) üzemelteti.

1.2.

A Weboldalon a regisztráló személyek („Felhasználó”) jogosult az Üzemeltető ÁSZF-je és a
Weboldalon lévő egyéb és tájékoztatások valamint feltételek szerint a Weboldalon található
szolgáltatásokat igénybe venni.

1.3.

Üzemeltető a Weboldalon szavazásokat vagy egyéb eseményeket szervezhet. Ebben az esetben
ezekről külön tájékoztatót (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tesz közzé a Weboldalon. A
Tájékoztatóban az Üzemeltető részletesen tájékoztatja a Felhasználót az egyedi vagy speciális
feltételekről, esetlegesen további adatok rögzítéséről és kezeléséről.

2.

Az adatkezelés elvei

2.1.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvénnyel („Infotv.”), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvénnyel, illetve az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénnyel („Ekertv.”) – az adatvédelemre vonatkozó
nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással,
elektronikus kereskedelemre vonatkozó rendelkezésekkel és egyéb jogszabályokkal – így
különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénnyel, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvénnyel és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvénnyel – összhangban, a
jelen Adatkezelési Szabályzatnak megfelelően kezeli.

2.2.

Az Üzemeltető kizárólag a Felhasználóknak az ÁSZF, az Adatkezelési Szabályzatban vagy az
adott Tájékoztatóban meghatározott személyes adatait kezeli, akként, addig az időtartamig és arra
a célra, amelyet az ÁSZF, a jelen Adatkezelési Szabályzat vagy az adott Tájékoztató előzetesen
meghatározott, és amelyhez a Felhasználó hozzájárulását adta, vagy amelynek kezelését
jogszabály előírja. A hozzájárulást az érintett az egyes adatkezelések tekintetében a
regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

2.3.

Jelen Adatkezelési Szabályzat egyedi adatkezelési szabályzat, kizárólag a Weboldal és az
esetelegesen a Weboldalon az Üzemeltető által szervezett szavazásokat vagy egyéb események
kapcsán felvett személyes adatok kezelésére vonatkozik, nem terjed ki az Üzemeltető egyéb
adatkezeléseire.

2.4.

Az Üzemeltető minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Üzemeltető az adatok biztonságáról megfelelő
technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
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3.
3.1.

4.
4.1.

Adatkezelő
Az ÁSZF és a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján kezelt személyes adatok adatkezelőjének az
Üzemeltető minősül.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja:
a)
b)
c)
d)

e)

5.
5.1.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama
A kezelt személyes adatok köre:
a)
b)

5.2.

b)

6.
6.1.

a Felhasználó által az ÁSZF 2.3. pontjában megjelölt személyes adatai;
a Weboldalon az Üzemeltető által szervezett szavazásokat vagy egyéb események
lebonyolítása során közölt adatok (pl. leadott szavazat, választás, stb.), melyről az adott
Tájékoztatóban kerül a Felhasználó tájékoztatásra.

Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a következő időtartamig kezeli:
a)

5.3.

a Weboldalon regisztráció ellenében igénybe vehető szolgáltatások igénybe vehető
Felhasználók azonosítása; és
a Weboldalon az Üzemeltető által szervezett szavazásokat vagy egyéb események
lebonyolítása; és
a panaszok kezeléséhez; és
reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresések megküldési
lehetőségének a megteremtése, azaz hogy az Üzemeltető és Partnerei termékismertető
anyagokkal, közvetlen ajánlattal, kereskedelmi közleménnyel, hírlevéllel, reklámanyaggal,
egyéb marketing és ismertető anyaggal kereshessék meg a Felhasználókat, továbbá
elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján is
elektronikus hirdetést küldhessenek a Felhasználók részére az Ekertv. rendelkezéseinek
megfelelően; és
a fentiekkel kapcsolatos ügyintézéshez, számviteli és adójogi kötelezettségek
teljesítéséhez szükséges személyes adatoknak az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően
kezelése;

a regisztráció során megadott adataikat a hozzájárulás megadása esetén legfeljebb a
szolgáltatás nyújtásának ideje alatt és a szolgáltatás megszűnését követő 5 évig;
a Felhasználók név és lakcím adatait tartalmazó számviteli bizonylatokat a számviteli
kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján meghatározott elévülési
ideig.

Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó által kezdeményezett törlése,
egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a bíróságok, hatóságok adattörlést,
adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.
Adattovábbítás és közvetlen Marketing tevékenység
Az ÁSZF szerinti regisztrációval a Felhasználó elfogadja, tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz,
hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait átadhatja a kereskedelmi partnerei
(„Partner”) részére és a Partnerek adatkelezőként kezelhetik azokat, ilyen partnerek különösen a
Arezzo Design Kft., Budatech Kft., Dahua Kft., Eglo Lux, Elko EP Hungary Kft., Építészforum,
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Forest Hungary Kft., Geo 96 Kft., Hörmann Hungária Kft., IBD Magyarország Kft., Internorm
Ablak Kft., Kludi Szerelvények Kft., Mobiladalin, Nordinova Energy Kft., OTP Lakástakarék,
Otti Manufactura Kft.,Palatinus Kft.,Ravak Hungary Kft., Saint-Gobain Construction Products
Hungary Kft., R
 iamet Kft, Spa Trend Kft., Szép Házak Kft., TRIFORM-NEON Kft. - Tapétagyár,
Trilak Festékgyártó Kft., VS Fürdőszoba Kft., Zehnder Kft.,

6.2.

A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai az Üzemeltető
kereskedelmi partnerei (a továbbiakban: „Partnerek”) részére továbbításra kerüljenek, azaz az
Üzemeltető mellett a Partnerek adatbázisába is bekerüljenek és azokat – a Felhasználó esetleges
tiltási nyilatkozata kézhezvételéig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a
4. pontban és alpontjaiban felsorolt célból kezeljék.

6.3.

A Felhasználó aki a továbbiakban nem kívánja, hogy marketing, piackutatás, illetve közvetlen
üzletszerzés céljából vagy elektronikus hirdetéssel megkeressék, bármikor, ingyenesen és
korlátozás nélkül kérheti az Üzemeltetőtől adatai nyilvántartásból való törlését a Style & Home
Kft., 2235 Mende, Fő utca 21. vagy info@otthonneked.hu elérhetőségeken keresztül.

7.

Az adatkezelés jogalapja

7.1.

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) a) pontja alapján a Felhasználó önkéntes
hozzájárulása. A fizetős szolgáltatást igénybe vevő Felhasználók tekintetében az adatkezelés
jogalapja az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény.

7.2.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztráció alkalmával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a
jelen ÁSZF-ben és a benne foglalt Adatkezelési Szabályzatban megjelölt személyes adatait, az
abban megjelölt célból az Üzemeltető kezelje, illetve meghatározott esetben továbbítsa, továbbá
adatfeldolgozót vegyen igénybe.

7.3.

A Felhasználó a regisztráció alkalmával tudomásul veszi és elfogadja az Adatkezelési
Szabályzatban foglalt valamennyi adatkezelési feltételt.

7.4.

A Felhasználó csak saját személyes adatait adhatja meg. Más személyes adataival való visszaélés
esetén az Üzemeltető az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést
elkövető azonosítása érdekében.

8.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogérvényesítési lehetőségek

8.1.

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatkezelési
Szabályzatban meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on. Az Üzemeltető a kezelt adatot
helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a
rendelkezésére áll.

8.2.

A Felhasználó törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak – a kötelező
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott
elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.

8.3.

A Felhasználó személyes adatait akkor is törölni kell, ha (i) kezelése jogellenes; (ii) az
adatkezelés célja megszűnt; vagy (iii) az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt; (iv) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
vagy (v) ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
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8.4.

A jelen pontban meghatározott jogosultságok az Üzemeltető, mint adatkezelő részére címzett
ajánlott és tértivevényes levél útján vagy elektronikusan az alábbi elérhetőségen keresztül
gyakorolhatóak:
a)
b)

postai cím: Style & Home Kft., 2235 Mende, Fő utca 21.
e-mail: info@otthonneked.hu

8.5.

Az adatkezelést az Üzemeltető a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
bejelentette, annak adatvédelmi nyilvántartási azonosító száma: NAIH-97552/2016.

8.6.

Az érintett Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem, vagy
annak közvetlen veszélye esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (NAIH) (elnök: dr. Péterfalvi Attila, székhely: 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,
tel.: +36-1-3911400, fax: +36 (1) 391-1410, www.naih.hu).

8.7.

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az
Üzemeltető munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Budapest, 2017. 06. 28.

Style & Home Kft.
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