
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
a www.homeinfo.hu weboldal használatához

2021.09.15. napjától hatályos

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) a Develon Hungary Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Develon vagy Üzemeltető) által üzemeltetett
www.HOMEINFO.hu és peempee.com internetes oldalon és mobil alkalmazáson (a továbbiakban
együtt: weboldal) keresztül elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó
szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételének és a weboldal használatának feltételeit
tartalmazza.
Develon (székhely: 1116 Budapest, Barázda utca fsz. 106., adószám: 22638380-2-43), mint üzemeltető
a magyar jog alapján bejegyzett és működő, a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Cg.01-09-936944 számon nyilvántartott gazdasági társaság. Develon elektronikus levelezési címe:
iroda@homeinfo.hu, telefonszáma: + 36 70/433-1910)

Kérjük tanulmányozza a jelen „Felhasználási Feltételek” című dokumentumot, mely egyben az
Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött Általános Szerződési Feltételeknek is minősül (ÁSZF
vagy Szabályzat), mivel a weboldal használatával Ön, mint a weboldal látogatója ill. felhasználója
kijelenti, hogy a jelen Szabályzatot megismerte és elfogadja.
Üzemeltető az ÁSZF-t a weboldalon közzéteszi.
A korábbi Szabályzatokat az alábbi linken érheti el.
A weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

Kérdése van? Észrevétele vagy javaslata van?
Kérjük amennyiben bármilyen kérdése, észrevétele vagy javaslata van a jelen Szabályzat kapcsán,
keressen minket bátran az iroda@homeinfo.hu e-mail címen, vagy telefonszámon: + 36 70/433-19 10
(munkanapokon 9-17 óra között).

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
I..1. Develon kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a www.HOMEINFO.hu és a peemepee.com
weboldalnak, amely egyben hirdetési felület és szoftveralkalmazás on-line értékesítésre.

I.2. Jelen Szabályzat szempontjából Felhasználó különösen minden olyan személy, aki megtekinti a
weboldalt, használja az azon elérhető bármely funkciót ill. igénybe vesz szolgáltatást, regisztrál, részt
vesz bármely aktivitásban, jognyilatkozatot tesz, illetve aki ott terméket vagy szolgáltatást hirdet,
cikket tesz közzé, továbbá aki termék vagy szolgáltatás megvételére ajánlatot tesz, azaz hirdetésre
jelentkezik, stb. (a továbbiakban: Felhasználó).

I.3. A weboldalon elérhető Szolgáltatásokat Felhasználó kizárólag teljesen cselekvőképes
magánszemély vagy gazdálkodó szervezet veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével a
Felhasználó kifejezetten elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező
természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely valós bejegyzett adataival és
képviseletére jogosult képviselője által jár el.

A mobil alkalmazásokban a weboldalon elérhető egyes funkciók nem, vagy csak korlátozott módon
érhetőek el.

I.4. A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével ráutaló magatartással, illetve regisztráció
esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a weboldalon tett kifejezett
nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot, továbbá az
Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató).

I.5. A weboldalon hirdető természetes és jogi személyek a jelen Szabályzat rendelkezési mellett
elfogadják az „ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK online megjelenítésekre vonatkozóan”
című szerződést is. Az abban nem rendezett kérdések vonatkozásában jelen Szabályzat rendelkezései
az irányadóak.
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I.6. Az Üzemeltető jogosult a jelen Szabályzat módosítására. Az Üzemeltető fenntartja magának a
jogot arra, hogy időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát
és esetleges díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit. Az Üzemeltető a módosításról a
nyitóoldalon, a weboldal felhasználási feltételeket tartalmazó részén, a felhasználói fiókon keresztül,
valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját
követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja
a Szabályzat módosítását is. Amennyiben a Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett
nem kívánja tovább igénybe venni az Üzemeltető Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a
Szabályzat rendelkezései szerint.

I.7. A weboldalon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése
mellett vehetők igénybe.

I.8. A weboldalon (illetve az applikációkon keresztül) elérhető adatbázis előállítója az Üzemeltető, így
kizárólag az Üzemeltető rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy
harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. Az Üzemeltető nem
engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon,
vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. Automatizált rendszerek vagy
automatikus szoftverek a Társaság által előállított adatbázisának az abból történő kereskedelmi célú
adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos.

II. REGISZTRÁCIÓ:
II.1. A weboldalon a Felhasználónak lehetősége van regisztrációra. A regisztráció díjmentes. A
regisztráció és a felhasználói fiók használatának feltétele, hogy a Felhasználó elfogadja a jelen
Szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatót.

II.2. A regisztráció a „Regisztráció” menüpont választásával érhető el, a regisztrációhoz az ott
megjelölt adat és jelszó megadása szükséges.

II.3. A regisztrációval a Felhasználó felhasználói fiókot kap, továbbá módja van további olyan
szolgáltatások igénybevételére, melyek regisztrációhoz kötöttek. A regisztrációt követően a
Felhasználó a „Bejelentkezés” menüpont választásával juthat el a felhasználói fiókjába.

II.4. Felhasználó vállalja, hogy a felhasználói fiókját – illetve az azon keresztül elérhető
Szolgáltatásokat – mindvégig rendeltetésszerűen, a Szabályzat betartásával használja. Amennyiben a
Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles
személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

II.5. A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Üzemltető a Felhasználó
által megadott személyes adatokat, továbbá a weboldal használata során begyűjtött felhasználói
adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a weboldal Felhasználó által
történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől
beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon
és célokra felhasználja.

II.6. Felhasználó bármikor jogosult a felhasználói fiókja ingyenes törlésére. Ebben az esetben a
felhasználói fiókhoz kötött Szolgáltatások is megszűnnek.

II.7. Az Üzemeltető jogosult a Felhasználót a weboldal használatából kizárni és további értesítés
nélkül törölni a Felhasználó fiókját, ha a Felhasználó súlyosan szerződésszegő módon használja a
fiókját vagy az adott Szolgáltatást, vagy amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a
Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. Az Üzemeltető felé ezért a
Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles az Üzemeltető esetleges kárát
megtéríteni. A felhasználói fiók Üzemeltető általi törlése esetén a fiókhoz tartozó képek ill. egyéb
tartalmak a weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

III. PRÉMIUM TAGSÁG SZOLGÁLTATÁS (HOMEINFO ELŐFIZETÉS):
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III.1. A prémium tagságot választó Felhasználó a tagságra való regisztrálással vállalja, hogy a
prémium tagság előnyeinek elérése érdekében a honlapon közzétett összegű havi előfizetési díjat fizet.
A havidíjat megújuló előfizetésként havonta előre kell megfizetni.

III.2. Az adott tárgyhónap mindig a kezdő (regisztrációs) naptól a következő hónap azonos sorszámú
napja előtti napjáig tart, tehát a szerződés havi fordulónapja az nap, mely a következő hónapban a
számánál fogva a kezdő napnak megfelel (pl. az adott hónap 5. napján kezdődő prémium tagsághoz
járó szolgáltatási hónap fordulónapja minden azt követő hónap 5. napjára esik, vagyis mindig a
következő hó 5. napján indul az új szolgáltatási hónap). Amennyiben a tárgyhónapot követő hónapban
hiányzik a kezdőnapnak megfelelő sorszámú nap, akkor a fordulónap a hónap utolsó napja (pl.: január
29-31. napján történő regisztráció esetén a fordulónap február 28., másik példa: március 31. napján
történő regisztráció esetén a fordulónap április 30.).

III.3. Felhasználó elfogadja, hogy a fentiek szerint kieső napért nem jár részére kompenzáció vagy
jóváírás.

III.4. Az előfizetés (szolgáltatás) kezdő napja a prémium tagságra történő regisztrálás napja, a
regisztrálást követően Develon jogosult megküldeni az első számlát.

III.5. Fizetés: A regisztráló Felhasználó a fizetéshez megadja a bankkártya adatait, a Develon az első
havi díjat a regisztrációt követően, a következő havi havidíjakat pedig az aktuális forduló napokon
automatikusan levonja, és számlát állít ki a fél részéről megadott számlázási névre és címre, valamint a
számlát elektronikusan rendelkezésre bocsátja.
Az online bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén keresztül valósul meg. A bankkártya
adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti
Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

III.6. A prémium tagság a Develon által megadott elektronikus címen írásban bármikor lemondható, a
tagság – és az azzal járó szolgáltatások - az adott előfizetési hónap végén szűnik meg. Minden
megkezdett hónapra ki kell fizetni a prémium tagság egész havi díját. Develon nem tartozik a tört
hónapra nézve díjat visszafizetni.

III.7. Develon a Felhasználó által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli a honlapon elérhető
Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megtartása mellett.

IV. INSPIRÁCIÓTÁR SZOLGÁLTATÁS:

IV.1. A weboldalon ún. inspirációtár található, amely több mit 30.000 képet tartalmazó gyűjtemény,
ötletek, fotók és inspirációk különböző kategóriák mentén.

IV.2. Felelősség: a HOMEINFO inspirációtárban megjelenő tartalmakat a Felhasználók töltik fel és
azokért kizárólag ők vállalják a felelősséget, az Üzemeltető nem.

IV.3. Tartalom alatt értjük a Felhasználók által a szolgáltatásba felvitt összes adatot, beleértve a
feltöltött képeket, kommenteket, kategóriákat, címkéket, stílusokat.

IV.4. A szolgáltatást tehát csak saját felelősségedre használhatod, azaz felelős vagy a felhasználói
névvel végrehajtott műveletekért és a weboldalra beírt, feltöltött tartalmakért (képek, commentek,
stb.).

IV.5. Felhasználó kifejezetten elfogadja: Üzemeltető a szolgáltatás segítségével közzétett adatokért,
képekért, szövegekért, sem más információhordozókért felelősséget nem vállal. A szolgáltatás
segítségével közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kapcsolatban az
Üzemeltető semmifajta kontrollt nem végez (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény alapján az Üzemeltető nem köteles a feltöltött tartalmak moderálására, tartalmuk
ellenőrzésére, szerkesztésére), így semmilyen értelemben nem vonható felelősségre az oldalon
Felhasználó által elhelyezett információkból következő esetleges káresemények miatt. A Szolgáltatás
használatából eredő közvetlen, vagy közvetett bárminemű kárért az Üzemeltető nem tehető felelőssé.
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IV.6. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal ezen felül a szolgáltatás elvárttól eltérő
működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért sem.

IV.7. A HOMEINFO inspirációtárába csak olyan tartalmakat tölthetsz fel, amik nem sértik harmadik
személy személyhez fűződő, valamint szerzői jogait. Azaz mint Feltöltő büntetőjogi felelősséged
tudatában kijelented, hogy a feltöltendő fotóval (képpel) vagy egyéb tartalommal szabadon
rendelkezel, azzal senkinek a szerzői, vagy személyiségi jogait nem sérted. Tudomásul veszed, hogy
sérelem esetén a feltöltött fotó (kép) vagy tartalom törlésre kerül, és az ezzel okozott károkat meg kell
térítened, és a hatóságok előtt helyt kell állnod!

IV.8. A feltöltött tartalom nem tartalmazhat jogosulatlan vagy a tisztességtelen piaci magatartás és
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti
titkokat, szerzői jogokat sértő alkotóelemeket, megtévesztő jellegű adatokat, hamis tényeket, valós
tényeket nem tüntethet fel hamis színben, mások személyiséghez fűződő jogait nem sértheti, olyan
tényeket, adatokat, véleményeket vagy egyéb alkotóelemeket, amelyek alkalmasak kiskorúak szellemi,
testi vagy erkölcsi fejlődésének hátrányos befolyásolására, amelyek nincsenek tekintettel a társadalmi
közfelfogásnak megfelelő értékítéletre és az emberi méltóságra, súlyos vagy széleskörű ellenállást
váltanak ki, becsmérlők vagy megalázók, faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket
szítanak, egészségre ártalmas anyagok használatára bátorítanak, elfogadhatatlan mértékű félelem, vagy
nyugtalanság érzetet keltenek, bárkinek a magánéletét vagy nyugalmát indokolatlanul zavarják,
bűncselekményre felbujtást; szexuális, erőszakos vagy trágár tartalma miatt megbotránkozás vagy
félelem keltésére alkalmas alkotóelemeket, a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény hatálya
alá tartozó reklámot.

IV.9. Összegezve, nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat sem. Nem
helyezhetsz el az oldalaidon az netező -, vagy a mi rendszerünk működését befolyásoló kódot.

IV.10. A feltöltött tartalmakkal kapcsolatban feljogosítod az Üzemeltetőt, hogy azokat (vagy azok
részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megjelenítse. A megjelenítés - lehetőség
szerint - a forrás megjelölésével történik.

IV.11. A feltöltött tartalmakat alapesetben a "CreativeCommons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add
tovább! 2.5 Magyarország licenc" alapján jelenítjük meg.

IV.12. A fent említett tartalmi jellegű felhasználásra vonatkozó feljogosításon túl bármilyen, a szerzői
jogról szóló törvény értelmében szerzői jogi védelemben részesülő mű feltöltésével határozatlan
időtartamú felhasználási engedélyt adsz az Üzemeltetőnek a tartalmak szolgáltatásban történő
kezeléséhez szükséges műveletekre, azaz a művek tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére,
közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására. Ezt az
engedélyt az Üzemeltető továbbadhatja a vele közvetlen vagy közvetett tulajdoni kapcsolatban lévő
társvállalatai, a szükségszerűen bevonandó alvállalkozói és egyéb üzleti partnerei számára.

IV.13. A Felhasználó által az Üzemeltető részére a jelen Feltételek elfogadásával átengedett
felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti, továbbá az
átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de az Üzemeltető által esetlegesen
archivált tartalmakra is. Jelen feltételek elfogadásával tehát tudomásul veszed, hogy a képeid
törlésekor biztonsági másolatokon, vagy egyéb helyeken - maradhatnak tartalmaid, adataid.

IV.14. Az Üzemeltető csak és kizárólag tárhelyet, felületet biztosít a tartalmak elhelyezésére, azaz az
Üzemeltető csak "az igénybe vevő által biztosított információt tárolja (tárhelyszolgáltatás)" - idézet a
2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc) pontjából.

IV.15. A szolgáltatás igénybevételével hozzájárulsz ahhoz, hogy amennyiben az általad elhelyezett
tartalom bármely vonatkozásában jogsértő vagy sérti az Üzemeltető érdekeit, akkor az Üzemeltető azt
jogosult törölni, akár saját elhatározásából, akár a tartalommal kapcsolatban érdekeltek kérésére. A
szolgáltatás igénybevételével elfogadod, hogy minden ezzel összefüggő igényről és jogról lemondtál.

IV.16. Személyes adatok:
A HOMEINFO inspirációtár a feltöltő és kommentező funkcióinak használatához a FACEBOOK.com
oldalon regisztrációra van szükség. A FACEBOOK-on engedélyezett és számunkra átadott adataidat
harmadik félnek nem adjuk át előzetes hozzájárulásod nélkül.
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Tehát pl. spamet nem küldünk, illetve másik felhasználó nem juthat hozzá az email címedhez.
A HOMEINFO inspirációtár használata közben a hatályos jogszabályok által megengedett módon
naplózzuk webes tevékenységeid. A naplókat csak statisztikai célokra használjuk fel, és csak mi
férünk hozzájuk.

V. „FÜRDŐSZOBA ÉS OTTHONI WELLNESS KIÁLLÍTÁS”, „ORSZÁGOS
BURKOLÓI WORKSHOP” és „BÚTOR, LÁMPA, LAKÁSTEXTIL KIÁLLÍTÁS”:

V.1. Develon a „Fürdőszoba és Otthoni Wellness Kiállítás”, az „ORSZÁGOS BURKOLÓI
WORKSHOP” és a „BÚTOR, LÁMPA, LAKÁSTEXTIL KIÁLLÍTÁS” (a továbbiakban: Kiállítás)
kizárólagos szervezője.

V.2. A weboldalon elérhetőek a Kiállítással kapcsolatos Szolgáltatások (pl. jegyvásárlás, program
regisztráció, időpontfoglalás, közönségszavazás, tanácsadás stb.)

V.3. A Szolgáltatások jellemzően a regisztrált és bejelentkezett Felhasználók részére érhetőek el.

V.4. Fizetés: A Kiállítás jegyeit – vagy az a Kiállítással kapcsolatos egyéb fizetős szolgáltatást -
elővételben csak online fizetéssel lehet megvásárolni. Az online bankkártyás fizetések a SimplePay
rendszerén illetve a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz
nem jutnak el. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Cg. 01-09-174466, adószám: 24386106-2-42. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

VI. KÉP ÉS HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE KIÁLLÍTÁSON ÉS EGYÉB
RENDEZVÉNYEN:

VI.1. Milyen célból kezeljük személyes adatait?

A Homeinfo/Securinfo által szervezett kiállításra, illetve egyéb rendezvényre (a továbbiakban együtt:
rendezvény) történő belépéssel Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényen bármilyen erre
alkalmas eszközzel – fénykép, hang- és/vagy videofelvétel (a továbbiakban együtt: kép- és
hangfelvétel) készüljön a jelenlévőkről, így akár Önről is, illetve a felügyelete alatt jelen lévő kiskorú
személyről, továbbá elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a kép- és hangfelvételeket internetes,
televíziós vagy más kommunikációs felületen nyilvánosságra hozzák vagy közzétegyék. A kép és
hangfelvétel rögzítésének célja különösen a rendezvény bemutatása, népszerűsítése, dokumentálása,
így az érintettek akár csoport- vagy tömegjelenet résztvevőjeként, akár kifejezetten felismerhető
személyként szerepelhetnek a felvételen. A kép- és hangfelvételen szereplő személy a jogszerű
felhasználásáért díjazásra nem jogosult.

Kérjük vegye figyelembe, hogy a rendezvényen a Homeinfo/Securinfo- n kívül egyéb jelenlévők is
készíthetek kép- és hangfelvételeket, melyek vonatkozásában nem a Homeinfo/Securinfo lesz az
adatkezelő (pl. különböző televíziós társaságok, egyéb médiaszereplők.

Mely személyes

adatait kezeljük:

Mi alapján kezeljük ezen személyes adatait

(jogalapok):

Meddig kezeljük ezen

személyes adatait (adatkezelés

időtartama):

● arcképmás
●hang
● az érintett testének

megjelenése

Az Ön hozzájárulása ahhoz, hogy a

Homeinfo/Securinfo a rendezvény bemutatása,

népszerűsítése, dokumentálása, illetve

üzletszerzés céljából kezelje a személyes adatait,

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

A kép- és hangfelvételeket az

adatkezelés céljáig kezeljük.

Kérjük vegye figyelembe, hogy

a kép- és hangfelvételek

közzétételre kerülhetnek, és ezt

követően az interneten és

egyéb kommunikációs
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Ön bármikor jogosult a kifejezetten Önt ábrázoló

felvétel közzétételéhez történő hozzájárulását

visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem

érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás

előtti adatkezelés jogszerűségét. A belépéssel

Ön elfogadja, hogy a több személyt bemutató

felvételen vagy tömegjeleneten való szereplés

esetén nincs mód a felvételről egyes személyek

képének törlésére.

csatornákon megjelenére

kerülhetnek.

VI.2. Mi történik, ha Ön nem adja meg az adatokat?
Amennyiben nem kíván hozzájárulni a kép- és hangfelvétel készítéséhez ill. közzétételéhez, akkor
kérjük ne lépjen be a rendezvény területére.

Adatok törlésének módja: A kifejezetten Önt ábrázoló kép- és hangfelvétel esetén Ön bármikor
jogosult a hozzájárulását visszavonni a info@homeinfo.hu email címre írott kérelemmel vagy „Az
adatkezelő megnevezése, elérhetőségei” fejezetben található elérhetőségeink egyikén. Amennyiben
csoportképen vagy tömegjeleneten szerepel, a törlés megoldása az irányadó joggyakorlat szerint nem
lehetséges, mert az adatkezelőtől az nem várható el, az aránytalan teherrel járna. Törlési kérelme
esetén a vonatkozó adatait a kérelem feldolgozásával egyidejűleg töröljük. A hozzájárulás
visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Kérjük vegye figyelembe,
hogy a kép- és hangfelvételek közzétételre kerülhetnek, és ezt követően az interneten és egyéb
kommunikációs csatornákon megjelenére kerülhetnek.

VI.3. Kinek adjuk át az Ön ezen személyes adatait?

Az Ön által megadott fenti adatokat az alábbi személyeknek adjuk át:

Név Székhelye Adatátadás, adattovábbítás célja

PICMAC Kft. 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám krt.

4-6. 1. em. 114/A-B

tárhelyszolgáltató

weblapkezelési szolgáltató weboldali szolgáltatások

biztosítása és megjelenítése

hírlevélhez kapcsolódó

adminisztrációs rendszer

üzemeltetője

ajánlatok optimalizálása, hírlevél

statisztikák biztosítása

weboldal főszerkesztője weboldal szerkesztése

weboldal üzemeltetési

tanácsadók

kereső optimalizálás biztosítása

üzleti tanácsadók stratégiai üzleti tanácsadás
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hirdetésszervezők hirdetések szervezése

VII. BESZÉLGETÉS A HOMEINFO.HU WEBOLDALLAL:

VII.1. A weboldalon a bejelentkezett Felhasználónak lehetősége van a „Beszélgetés” platformon
interaktív módon kommunikálni a weboldallal a Messenger technológián keresztül.

VII.2. A megkeresésre az Üzemeltető az ott meghatározott időn belül igyekszik válaszolni.

VII.3. Ha úgy döntesz, hogy bejelentkezel, a Homeinfo.hu oldal látni fogja, hogy milyen webhelyről
érkeztél, valamint az olyan információkat, amelyeket nyilvánossá tettél a Facebook-profilodban.

VIII. ONLINE LAKBERENDEZÉSI TANÁCSADÁS

VIII.1. Develon a weboldalon lehetőséget biztosít arra, hogy online lakberendezőkkel való
kapcsolatfelvétel útján a Felhasználó szakszerű választ kaphasson kérdéseire egy online
lakberendezési tanácsadás során. A Felhasználónak nincs más dolga, csupán kiválasztani a számára
legmegfelelőbb csomagot és bejelentkezni egy profi lakberendezőhöz, aki – természetesen – a
Lakberendezők Országos Szövetsége magasan képzett és elismert tagjainak sorából kerül ki.

VIII.2. A Felhasználó a tanácsadási csomagot a weboldalon keresztül rendel meg, a Szolgáltatás
megrendelése a weboldalon elérhető adatlap kitöltésével lehetséges.

VII.3. Fizetés: A csomagok díjait csak online lehet kifizetni. Az online bankkártyás fizetések a Barion
rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A
szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény,
engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

IX. WEBSHOP:

IX.1. A www.HOMEINFO.hu és peempee.com weboldal egyben hirdetési felület és
szoftveralkalmazás on-line értékesítésre.

IX.2. A weboldalon elérhető „webshop” platform egy szoftveralkalmazás, amelyen az Üzemeltetőtől
független gyártók és forgalmazók (a továbbiakban: forgalmazó) hirdethetik termékeiket ill.
szolgáltatásaikat.

IX.3. A „webshop”-on keresztül direkt értékesítés nem történik, az csupán arra szolgál, hogy a
termék/szolgáltatás főbb jellemzőit bemutassa és az azokhoz rendelt linken keresztül a Felhasználót
tovább navigálja a forgalmazó saját weboldalán található webshopba.

IX.4. Felhasználó kijelenti, hogy megértette, miszerint az Üzemeltető „webshop” platformján nem tud
vásárolni, csak az azon keresztül elért, a forgalmazó saját webshopján keresztül lehetséges a vásárlás.

IX.5. A Felhasználó felel azért, hogy ellenőrizze, épp melyik weboldalon tartózkodik.

IX.6. A Felhasználó szuverén, önálló döntést hoz arról, hogy a forgalmazó weboldalán található
webshopon keresztül megvásárolja-e a terméket/szolgáltatást, és köteles körültekintően ellenőrizni az
ott elérhető online vásárlás kondícióit, felhasználási szabályzatát, adatkezelési tájékoztatóját, fizetési
és szállítási feltételeit, raktárkészlet mennyiséget, stb. A Felhasználó, mint vásárló vállalja, hogy az
általában elvárható módon meggyőződik a forgalmazó weboldalának valódiságáról, és szabadon dönt
arról, hogy a forgalmazó weboldalán található webshop-ot megbízhatónak találja-e, továbbá elfogadja,
hogy az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli a tekintetben, hogy a forgalmazó által
üzemeltetett webshop a jogszabályoknak és a jóhiszemű joggyakorlásnak megfelelően működik-e.

IX.7. Az üzemeltető nem részese a Felhasználó – mint vásárló – és a forgalmazó – mint értékesítő –
között létrejött jogviszonynak. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel a felek közötti adásvétel
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kapcsán kialakult esetleges jogvitában. A vásárló a vásárlással kapcsolatos esetleges reklamációját,
kifogásait, szavatossági jogainak gyakorlását, a vásárlással kapcsolatos minden vásárlói jogát
közvetlenül a forgalmazóval szemben érvényesítheti, az Üzemeltetőt a vásárlással kapcsolatban
semmilyen felelősség nem terheli.

IX.8. A vásárló a vásárlás során közvetlenül a forgalmazó részére fizeti meg a vételárat, tehát az
Üzemeltető részére nem történik vételár fizetés, és az Üzemeltető nem kerül birtokába a vásárló
személyes ill. pénzügyi adatainak.

VIII.9. Jelen pont vonatkozásában forgalmazónak minősül az adott termék gyártója, forgalmazója, a
szolgáltatás nyújtója és minden olyan személy, amely a forgalmazó webshopján a
terméket/szolgáltatást értékesítésre kínálja.

X. HÍRLEVÉL:

X.1. Minden Felhasználó jogosult feliratkozni a „Hírlevél” platformon, amennyiben hírlevelet kíván
kapni. A homeinfo.hu weboldaltól rendszeresen kap hírlevelet az arra feliratkozó Felhasználó, melyből
számos érdekes vagy hasznos információt nyerhet vagy előnyös lehetőségről kaphat tájékoztatást.

X.2. A feliratkozáshoz név és e-mail cím megadása szükséges. A hírlevél ingyenes.

X.3. A sikeres feliratkozás előfeltétele a megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadása, és
a nyilatkozathoz rendelt linken keresztül elérhető Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

X.4. Mivel a hírlevélben megjelenő cégnév- vagy weboldal hivatkozás reklámnak minősül, ezért a
hírlevél feliratkozás egyben eDM levél feliratkozás is!

X.5. A Hírlevél Szolgáltatásról a Felhasználó jogosult indokolás nélkül bármikor leiratkozni a
hírlevélben megjelenített leiratkozás ikonra való kattintással.

X.6. A leiratkozást követően a Hírlevél Szolgáltatáshoz megadott adatokat töröljük. Amennyiben a
megadott adatok a weboldal egyéb Szolgáltatásihoz is megadásra kerültek, és az adott Szolgáltatáshoz
szükséges, akkor ezen személyes adatokat a továbbiakban kizárólag ezen másik Szolgáltatás
nyújtásához használjuk fel.

XI. PROFILBOX SZOLGÁLTATÁS:

XI.1. A weboldalon a jogi személyeknek, vállalkozásoknak, egyéni vállalkozóknak lehetősége van ún.
„Profilbox” megvásárlására. Az Üzemeltető a weboldalon a megállapodott díjért cserébe elsősorban
ún. „Profilbox” felületen biztosít megjelenési lehetőséget a szerződött Partner részére. Ez azt jelenti,
hogy a weboldalon a „Cégkereső” fül alatt önálló, kizárólag a Partnerhez rendelt Profilbox áll a
Partner rendelkezésére, melyben közzéteheti elérhetőségeit, bemutatkozását és egyéb tartalmakat,
képeket, linkeket.

XI.2. Ez a Szolgáltatás nem érhető el a természetes személy fogyasztók részére, a Szolgáltatáshoz
külön szerződés megkötése szükséges az Üzemeltetővel.

XII. HOMEINFO KEDVEZMÉNY HETEK

XII.1. Develon „HOMEINFO Kedvezmény Hetek” címmel promóciót (a továbbiakban: Kedvezmény
Hetek) szervez elsősorban az alábbi célcsoportok elérése céljából: az építkezés-, felújítás,
korszerűsítés- vagy lakberendezés témakörben érdeklődő- vagy érintett természetes személyek és
cégek, KKV-k, lakberendezők, kivitelezők („Felhasználók” vagy „vásárlók”).

XII.2. Develon a weboldalon kedvezményre jogosító kuponokat jelenít meg, melyet a Felhasználók
letölthetnek és az adott forgalmazó webshopjában vagy üzletében felhasználhatnak.
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XII.3. Az egyes kuponokon vannak feltüntetve az adott kupon felhasználására irányadó feltételek (pl.
kedvezményes termék/szolgáltatás megjelölése; a kedvezmény mértéke; beváltás ideje és módja, üzlet
vagy webshop megjelölése, stb.) A felhasználás feltételeit minden esetben a forgalmazó határozza
meg, Develon csupán a kuponok megjelenítését és elérhetőségét teszi lehetővé a weboldalon.

XII.4. A kuponok letöltéséhez szükséges a kuponfüzet Develontól történő megvásárlásra, amely a
weboldalon keresztül történik. Az online bankkártyás fizetés a Barion Payment Zrt. rendszerén
keresztül valósul meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó
Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma:
H-EN-I-1064/2013.

XII.5. A megvásárolt kuponfüzethez a Felhasználó elektronikus úton jut hozzá. A Felhasználó az
elektronikus kuponfüzet adott kuponjára való rákattintással tudja letölteni a kívánt kupont, melyet ezt
követően a meghirdetett beváltási időszakban tud felhasználni a kupont kibocsátó forgalmazónál. A
Felhasználó a kupont kinyomtatva, vagy okos eszközön megjelenítve tudja felhasználni, beváltani.

XII.6. A megvásárolt kuponfüzetben minden kupon egyedi, a rajtuk szereplő kód egyedileg generált,
így azokat csak egy alkalommal lehet felhasználni. További, azonos tárgyú kupon megszerzéséhez
további kuponfüzet megvásárlása szükséges.

XII.7. Develon nem részese a Felhasználó – mint vásárló – és a forgalmazó – mint értékesítő – között
létrejött jogviszonynak („adásvétel” vagy „vásárlás”). Develon nem tartozik felelősséggel a felek
közötti adásvétel, illetve a kuponbeváltás kapcsán kialakult esetleges jogvitában. A vásárló a
vásárlással, illetve a kuponbeváltással kapcsolatos esetleges reklamációját, kifogásait, szavatossági
jogainak gyakorlását, a vásárlással, illetve a kuponbeváltással kapcsolatos minden vásárlói jogát
közvetlenül a forgalmazóval szemben érvényesítheti. Develont a vásárlással, illetve a kupon
beváltásával, felhasználásával kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.

XII.8. A vásárló a vásárlás során közvetlenül a forgalmazó részére fizeti meg a vételárat, tehát
Develon részére nem történik vételár fizetés, és Develon nem kerül birtokába a vásárló személyes ill.
pénzügyi adatainak.

XII.9. Jelen szabályozás vonatkozásában forgalmazónak minősül az adott termék gyártója,
forgalmazója, a szolgáltatás nyújtója és minden olyan személy, amely a forgalmazó részéről (a
forgalmazó webshopján vagy üzletében) a terméket/szolgáltatást értékesítésre kínálja.

XII.10. Develon a megjelenített kuponok vonatkozásában a promóció teljes időtartama alatt fenntartja
a változtatás jogát!

XII.11. Felhasználó a kuponfüzet megvásárlásával ill. a kuponok letöltésével elfogadja a weboldal- ill.
a Kedvezmény Hetek felhasználási feltételeit.

XIII. COOKIE”-K ÉS „WEB BEACON”-ÖK ELHELYEZÉSE, CÉLJA:

XIII.1. A Szolgáltatás egyes részeinek használatakor Szolgáltatóként kisméretű, a Veled közvetlenül
kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepítünk a számítógépedre
(telefonodra, tabletedre) adatfeljegyzés, azonosítás megkönnyítése, célzott reklám vagy egyéb célzott
tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított
határidő végével automatikusan törlődnek.

XIII.2. E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel
összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges,
hogy nem kapsz jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos
további információ a http://www.cookiecentral.com címen érhető el.

XIII.3. A weboldal használata során elhelyezett cookie-kon túl a gépedre harmadik személyek is
telepíthetnek adatfájlokat.
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XIII.4. Ilyen harmadik személy lehet a Google Inc. és a tulajdonában álló DoubleClick szolgáltató,
mely ún. DART cookie-t telepíthet a számítógépedre a GoogleAdSense reklámmegjelenítő hálózat
keretében történő reklámmegjelenítés céljából. Ez a cookie lehetővé teszi, hogy a Google Inc. a
hirdetéseket az Szolgáltató webhelyén és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján
jelenítse meg a felhasználók számára ("érdeklődés alapján célzott hirdetés"). A DART cookie
segítségével megjelenített hirdetések részben a felhasználó által korábban meglátogatott, a
DoubleClick vagy a GoogleAdSense reklámmegjelenítő hálózatban részt vevő egyéb weboldalakon
vagy a Google Inc. által üzemeltetett egyes weboldalakon a felhasználó érdeklődési köréről nyert
adatok alapján kerülnek megjelenítésre. A DART cookie technológia csak személyhez nem köthető
adatokat használ fel: nem rögzít olyan személyes adatokat, mint például a látogató neve, e-mail címe,
címe, telefonszáma, TAJ-száma, bankszámlaszáma vagy hitelkártya száma. A felhasználók
érdeklődési köre alapján célzott hirdetések megjelenítése letiltható az összes, ezzel a technológiával
hirdetéseket megjelenítő oldalon, a következő címeken található lehetőségek segítségével:

• http://www.doubleclick.com/privacy/dart_adserving.aspx

• http://www.google.com/privacy_ads.html

XIII.5. Az online bankkártyás fizetések kapcsán a Barion Payment Zrt. is használhat cookie-kat. A
Barion weboldala vagy a Barion Smart Gateway-t használó kereskedők weboldalának látogatása, az
applikáció használata vagy az általuk nyújtott szolgáltatások használata során a Barion cookie-kat
használhat és azok segítségével adatokat gyűjthet.
Az ezzel kapcsolatos tájékoztató elérhető a https://www.barion.com/hu/suti-tajekoztato/ illetve a
https://docs.barion.com/Barion_Pixel_Consent_Management_requirements oldalon, és vonatkozik a
www.barion.com, a https://secure.barion.com/ és a Barion mobilapplikáción keresztül történő cookie
használatra, valamint minden Barion Smart Gateway-t használó kereskedő weboldalán keresztül
elhelyezett cookie használatra.

XIII.6. Tudomásul veszem, hogy a Develon (1116 Budapest, Barázda utca fsz. 106., adószám:
22638380-2-43) adatkezelő által a www.homeinfo-hetek.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi
személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő
által továbbított adatok köre az alábbi: email cím, név, számlázási cím.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

XIV. KAPCSOLATFELVÉTEL SZERZŐI JOGI PROBLÉMA ESETÉN:

Szerzői jogi probléma esetén vedd fel a kapcsolatot velünk: iroda@homeinfo.hu

In case of copyright problem please contact us on: iroda@homeinfo.hu

XV. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

XV.1. Az Üzemeltető a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtása kapcsán, az Önök
elégedettségének biztosítása érdekében, ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbi elérhetőségekkel:

XV.2. E-mail cím: iroda@homeinfo.hu, Telefonszám: +36 70/ 433 19 10 (munkanapokon 9-17 óra
között)

Kérdés, kérés, észrevétel esetén örömmel várjuk megkeresését!

XVI. ÁSZF HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA, AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁS HATÁSA AZ EGYEDI
SZERZŐDÉSRE:

XVI.1. Az ÁSZF-t az Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított ÁSZF hatályba
lépésével a korábbi Általános Szerződési Feltételek hatályukat vesztik.

XVI.2. Az Üzemeltető az ÁSZF megváltoztatása esetén a folyamatos szolgáltatást igénybe vevő
Felhasználóval, vagy a jelen ÁSZF-en túl egyedi szerződést is kötő Felhasználóval a Fél által
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megjelölt elérhetőségén, legkésőbb a változás hatályba lépésének napján, írásban (ideértve az
elektronikus úton történő kézbesítést is) közli az új ÁSZF hatályba lépését, és egyben felhívja a
figyelmét arra, hogy amennyiben a hatályba lépő új ÁSZF ismeretében a szerződést a továbbiakban
nem kívánja fenntartani, akkor az értesítést követő 30 napon belül jogosult rendes felmondással
felmondani a szerződést. A felmondásra nyitva álló 30 napos határidő és – amennyiben a Felhasználó
felmondja a szerződést – a felmondási idő alatt a szerződésére továbbra is a korábbi ÁSZF szabályai
az irányadóak.

XVI.3. Amennyiben a felmondásra nyitva álló határidő alatt a Felhasználó nem mondja fel a
szerződést, akkor Felek egyezően úgy tekintik, hogy a közöttük fennálló jogviszonyra a továbbiakban
az új ÁSZF rendelkezéseket tekintik irányadónak.

XVI.4. A hatályba lépés napja az ÁSZF fejlécében feltüntetett nap. Develon mindenkor hatályos
Általános Szerződési Feltételek megismerhetőségét a Partner kérésére bármikor biztosítja.

-----------------------------
Korábbi ÁSZF-ek:

● ÁSZF 2018. augusztus 30. - 2020. november 1.
● ÁSZF 2020. november 1. - 2021. szeptember 15.
● ÁSZF 2021. szeptember 15. - 2022. január 27.
● ÁSZF 2022. január 27. - 2022. június 9.
● ÁSZF 2022. június 9. - 2022. december 9.
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