Felhasználási feltételek
1.Bevezetés
1.1 A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.decorhands.hu
internetes webhely (a továbbiakban: Portál) használatának, böngészésének feltételeit, valamint az azzal
összefüggő körülményeket tartalmazzák.
1.2 Az ÁSZF és a Portál használatához kapcsolódó Adatvédelmi irányelvek egymással összefüggő
dokumentumok, azok elfogadása és tudomásul vétele előfeltétele a Portál használatának.
Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a Portálnak, figyelmesen olvassa el az alábbi ÁSZF-et.
1.3 Jelen ÁSZF hatálya az Üzemeltető weboldalán (www.decorhands.hu) és aloldalain, aldomainjein történő
jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról:
1.4 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben
nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
1.5 A Portál működésével kapcsolatban felmerülő kérdés esetén Ügyfélszolgálatunk készségesen és örömmel
áll rendelkezésére. Ügyfélszolgálatunk elektronikus elérhetősége: hello@decorhands.hu

2. Az Üzemeltető adatai
Tárhelyszolgáltató adatai:
1. Üzemeltető: UNAS ONLINE Kft.
2. Székhely: 9400 Sopron, Majorköz 2. 1em 15.
3. Cégjegyzékszám: 08-09-015594
4. Adószám: 14114113-2-08
5. E-mail cím: unas@unas.hu
6. Telefonszám: +36-99-884-000
3. Regisztráció
3.1 A Portálon posztok/projektek feltöltését a Portál végzi. A bejegyzésnél elérhetővé válnak a Felhasználó
publikus adatai (Név, leírás, blog név), amelyet a Portál látogatói regisztráció nélkül is megtekinthetnek.
3.2 Valamennyi Felhasználóra vonatkozó rendelkezések
A regisztráció során a Felhasználó köteles saját valós adatait megadni. Amennyiben ezen adatokban változás áll
be, úgy a Felhasználó köteles e-mailben értesíteni a Portált a hello@decorhands.hu címen.
Az elküldött posztban megadott adatok, médiaelemek valódiságáért a Felhasználó felelősséget vállal.
Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre és/vagy a feltöltött
poszt nem valós elemeket (is) tartalmaz(nak), az Üzemeltető jogosult az adott poszt törlésére.
4. Regisztráció megszüntetése
4.1 A regisztráció megszüntetését e-mailben kérheti a felhasználó

4.2 Amennyiben a Felhasználó törli a regisztrációját, a korábban feltöltött projektjei, és publikus adatai
továbbra is láthatóak lesznek az oldalon, azonban új projektek feltöltésére nem lesz lehetőség és a
kihívásokban sem jogosult részt venni.
4.4 Bármely regisztráció megszüntethető továbbá az Üzemeltető részéről azonnali hatállyal a Portál nem
megfelelő használata, a jogszabályokban, a jelen ÁSZF-ben vagy Adatvédelmi irányelvekben foglaltak
Felhasználó általi megsértése, be nem tartása esetén előzetes értesítés nélkül/a Felhasználó személyes
felhasználói fiókjában található e-mail címére küldött egyidejű értesítés mellett.
5. A felhasználó jogai és kötelezettségei
5.1 A felhasználó az ÁSZF elfogadásával beleegyezik abba, hogy a decorhands.hu portált csak törvényes célokra
használja.
5.2. Tartalom másolása: A felhasználó által feltöltött projekt teljes tartalmának eredetinek és sajátnak kell
lennie. Sem a szöveg, sem a fényképek nem másolhatók le olyan webhelyről, amely más szellemi tulajdona.

6. Az üzemeltető jogai és kötelezettségei
6.1 Felhasználási engedély
Azzal, hogy a Felhasználó szöveges, képi vagy videó tartalmat küld el a Portál részére, nem kizárólagos licenszet
ad a közzétételhez az Üzemeltetőnek a közösségi médiafelületeken, partneroldalakon. A decorhands.hu Portál
a Felhasználó által bekülrött tartalom nem kizárólagos tulajdonosává válik. A decorhands.hu portál korlátozás
nélkül használhatja a Felhasználó által feltöltött tartalmakat online marketing és közösségi média marketing
tevékenységekhez, promóciókhoz, és a Felhasználó nem jogosult kártérítésre.
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával
felhasználási szerződés jön létre a Felhasználó és az Üzemeltető között a szerzői jogi védelemben részesülő és a
felhasználó által feltöltött mű (különösen, de nem kizárólagosan fénykép, más médiatartalom vagy írásmű)
tekintetében, amely szerint ezen tartalmak elküldésével a felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül
kizárólagos felhasználási engedélyt ad az Üzemeltetőnek. A Felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen
díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.
A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására,
másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére,
szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására. Jelen megállapodás értelmében az Üzemeltető a
harmadik fél által elkövetett jogsértések esetén saját nevében jár el a jogsértővel szemben. A felhasználási
engedély birtokában az Üzemeltető harmadik személyek részére további felhasználást engedélyezhet.
Az Üzemeltető részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem
érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de az Üzemeltető által archivált
tartalmakra is.

6.2 A Portál használata
A Felhasználó köteles a regisztrációra és a Portál használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt és a
jelen ÁSZF-ben, valamint az Adatvédelmi irányelvekben foglaltakat maradéktalanul betartani.
6.3 A Felhasználó semmilyen körülmények között:








nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként;
nem tölthet fel nem a saját projektjét ábrázoló képeket, szöveges tartalmat, videóanyagot;
nem szerepeltethet vulgáris, politikai vagy szexuális tartalmú posztot, képet;
nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő
anyagot vagy információt;
nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok
tekintetében) harmadik személyt;
nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);
nem használhatja fel a Honlapot jogellenes kereskedelmi hirdetések megjelenítésére.

6.4 Jogellenes kereskedelmi hirdetésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan:










kereskedelmi weboldalak, betöltendő állások vagy nyereségorientált vállalkozások hirdetése;
egy másik szolgáltató, direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;
emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon;
későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra
való felhíváson keresztül;
ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;
a Felhasználók adatainak kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi, reklám-, vagy
viszonteladói célú felhasználása;
más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő
továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése, mely különösen az adatlapon megnevezett vagy
megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.
Visszaélés: a decorhands.hu portál eredeti DIY jellegű ötletek megosztására, népszerűsítésére létrejött
webhely. Olyan projektek, amelyek nem ilyen jellegűek és kizárólag a forgalom átirányításra, SEO
fejlesztésére irányulnak, nem engedélyezettek.

6.5 Fiók és használat megszüntetése
A decorhands.hu Portál fenntartja magának a jogot, hogy szankcionálja a nem megfelelő magatartást, a
sértő kommunikációt vagy tartalmat, amelyet saját belátása szerint úgy ítél meg, hogy káros lehet egyes
felhasználókra.
A decorhands.hu portál megszüntetheti a Felhasználó hozzáférését, vagy felfüggesztheti bármely
Felhasználó fiókját, előzetes értesítés nélkül, bármilyen olyan magatartásért, amelyet a decorhands.hu
Portál saját belátása szerint úgy ítél meg, hogy sérti az alkalmazandó jogot, vagy másik felhasználót, vagy a
decorhands.hu Portál érdekeit.
Ezen nem megfelelő tartalmak nem kerülnek elfogadásra a Portálon, és/vagy adott esetben értesítés nélkül
eltávolításra kerülnek az adatbázisból. Azonban a decorhands.hu Portál nem tudja biztosítani a kérdéses
tartalmak gyors eltávolítását az online közzététel után. Ennek megfelelően a Portál nem vállal felelősséget a
webhelyen végzett magatartás, kommunikáció vagy tartalom (beleértve a létrehozott projektleírásokat,

bejegyzéseket, képeket, kommenteket) tekintetében.

7. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
7.1 A Portálon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis
előállítójának védelmét szolgáló jogok az Üzemeltetőt illetik meg.
Az ezen a webhelyen található összes tartalom, beleértve a szövegeket, képeket, grafikákat, logókat,
betűtípusokat, ikonokat, hangokat, videókat és szoftvert, a decorhands.hu Portál vagy a megfelelő
tartalomszolgáltatók tulajdonát képezik.
A decorhands.hu Portál Üzemeltetői tisztelik mások szellemi termékét. Abban az esetben, ha valamely
felhasználó úgy véli, hogy az oldalon saját szerzői jogait sérti egy kép, vagy leírás jelenléte – azaz a kép saját
tulajdonát képezi, az levédett, és annak közléséhez írásos engedély vagy díjazás szükséges, vagy nem kívánja,
hogy az oldalon megjelenjen – akkor lépjen velünk kapcsolatba a hello@decorhands.hu e-mail címen, jelezze
felénk kifogását, és ha egyértelmű a szerzői jogsértés, akkor az adott képet, leírást, anyagot azonnali hatállyal
eltávolítjuk az oldalról.
Az oldal üzemeltetői kizárólag olyan képeket, leírásokat használnak, amelyekre a forrásként megjelölt oldal jogi
nyilatkozatában engedélyt adott, vagy nem szerepelt erre vonatkozó tartalom.
Az oldal üzemeltetői felelősséget nem vállalnak azért, hogy a forrásként megjelölt oldal kizárólagos
tulajdonosa-e az adott képnek vagy sem, így kizárja a felelősséget arra vonatkozóan, ha bármely felhasználó,
látogató anyagi kártérítést követelne egy, a tulajdonát képező kép használata esetén.

8. Az Üzemeltető felelőssége – Felelősség kizárása
8.1 Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal az általa fenntartott Portálon tett, nem tőle származó
tartalmak, fényképek, videók valódiságáért. Bizonyos esetekben a decorhands.hu Portálon elérhető tartalom
képviselheti a Felhasználók véleményét és megítélését. A Portál nem támogatja és nem vállal felelősséget az
ezen a webhelyen tett bármely vélemény, tanácsadás vagy feltöltött tartalom pontosságáért vagy
megbízhatóságáért.
8.2 A Portál tartalma bármikor bővülhet, kiegészülhet és frissülhet. Bár az Üzemeltető mindent megtesz a
pontos és aktuális információk közlése érdekében, nem vállal felelősséget a honlap tartalmának pontosságáért
és aktualitásáért, nem tartozik felelősséggel a hibákért, hiányosságokért és a közölt információk esetleges
elavultságáért, továbbá nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos, zavartalan és
hibamentes lesz. Az Üzemeltető továbbá kifejezetten kizárja a felelősséget a számítógéppel és egyéb
eszközökkel kapcsolatban felmerülő, a hozzáférés, a honlap használata vagy letöltés során bekövetkezett
káreseményekért. Ide vonatkoznak az Üzemeltetőn kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibák és ezek
következményei is. Az Üzemeltető továbbá semmiféle, Felhasználó számára a szolgáltatás igénybevételéből
eredő anyagi vagy erkölcsi kárért nem vonható felelősségre. A Felhasználó felelőssége, hogy értékelje az ezen a
webhelyen elérhető információkat, véleményeket, tanácsokat vagy egyéb tartalmakat.

8.3 A Portál használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető kizár minden
felelősséget a Felhasználó által okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben
felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény
vonatkozásában.
8.4 A Felhasználó által a regisztráció során közölt adatok hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból
adódó bármilyen következményekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető a biztonságos
adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz, előfordulhat azonban, hogy a Portál használatából
adódóan jogosulatlan személyek (pl. hackerek) hozzáférnek és visszaélnek a Felhasználó Portálon közzétett
adataival. Az ebből eredő károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.
8.5 Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy
bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt vagy eljárást indít, a
Felhasználó köteles minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek
megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely
jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
8.6 Az Üzemeltető harmadik személyek áruira illetve szolgáltatásaira vonatkozó hirdetéseket, reklámokat és
bannereket futtathat a honlapon.
Az Üzemeltető nem ellenőrzi ezen hirdetések, promóciók, reklámok tartalmát, így nem felelős az ilyen
hirdetések, reklámok, promóciók, bannerek tartalmáért. A hirdető személy közvetlenül felelős minden, általa a
hirdetésben, reklámban közölt adat tény-, és jogszerűségéért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az
Üzemeltető nem ajánlja, vagy támogatja a honlapon harmadik személyek által hirdetett bármely árut vagy
szolgáltatást, úgyszintén nem értékesíti ezen árukat, illetve nem nyújtja e szolgáltatásokat. Az elhelyezett
fizetett politikai hirdetések nem tükrözik az Üzemeltető véleményét. A hirdetések közzétételekor teljes
mértékben figyelembe vesszük a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény, a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit,
valamint az önszabályozó reklámpiacon kialakult gyakorlatot.

9. Adatvédelem
A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről a Portálon az Adatvédelem menüpont alatt található
Adatvédelmi irányelvek rendelkezik.

10. Panaszkezelés
Amennyiben a Felhasználónak bármilyen panasza van a Portál működésével és/vagy használatával
kapcsolatban, abban az esetben panaszát az Üzemeltető hello@decorhands.hu e-mail címén, vagy az
Üzemeltető székhelyére címezve, postai úton is közölheti.
A panaszt az Üzemeltető 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja és – elutasítás esetén – a panaszt
elutasító álláspontját megindokolja.

Panasza esetén a Felhasználónak lehetősége van továbbá az alábbi békéltető testülethez is fordulni:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszáma: 06 (1) 488 21 31
Fax: 06 (1) 488 21 86
E-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu
Web: http://bekeltet.hu/
Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a közte és a Felhasználó között a Portál működésével
és használatával kapcsolatos nézeteltérést vagy vitát a felek bíróságon kívül rendezzék el. Amennyiben az
esetleges jogvita tárgyalásos úton vagy a békéltető testület útján nem rendezhető, a szerződésből eredő
jogvitával kapcsolatosan a pertárgy értéke szerint illetékes magyar bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

11. Az ÁSZF hatálya, módosítása
11.1 Az ÁSZF alkalmazása valamennyi, a Portált látogató és használó, valamint a Portálon keresztül elérhető
szolgáltatást igénybe vevő személyre vonatkozik, mely személyek a Portálon történő regisztrációval
kötelezettséget vállalnak az ÁSZF betartására.
11.2 Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen ÁSZF egészben vagy részben történő megváltoztatására,
illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén az ÁSZF megfelelő módosítására.
11.3 Jelen ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A módosítás közzétételét
követően a Felhasználó a Portál használatának megkezdésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el
a módosított ÁSZF rendelkezéseit.

12. Záró rendelkezések
Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a
fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
Kérjük, hogy csak akkor regisztráljon a decorhands.hu Portálon, amennyiben egyetért a fentiekkel és vállalja az
ÁSZF-ben foglaltak betartását.
Amennyiben a jelen ÁSZF-fel kapcsolatban bármilyen további kérdése lenne, úgy kérjük, írja meg azt
a hello@decorhands.hu e-mail címre.

