
Adatvédelmi tájékoztató 

Ezen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a DGB Stúdió Kft. 

(1185 Bp., Máramarossziget u. 38., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-887205, nyereményjátékhoz 

kapcsolódó adatbázis kezeléshez kapcsolódó adatvédelmi nyilvántartási azonosító:  

NAIH-66582/2013., hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis kezeléshez kapcsolódó 

adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-66633/2013., a továbbiakban: Kft.) által 

üzemeltetett weboldalak látogatása során megadott személyes adataimat a Kft. piackutatás és 

direkt marketing céljából tárolja, kezelje és ennek során részemre hírlevelet küldjön. 

Kft. kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fenti célból használja a hatályos 

adatvédelmi törvénynek megfelelően. 

Tudnivalók 

A Kft. weboldalai ingyenesen, személyes adatok megadása nélkül látogathatók, azonban 

előfordulhat, hogy bizonyos weboldalak egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és személyes 

adatok megadása szükséges. Ez minden esetben önkéntes, nem kötelező. A személyes adatok 

megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott 

adatok megfelelnek a valóságnak.  

Az érintett az info@designguide.hu e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai 

kezeléséről, módosítathat, töröltethet. A Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz 

illetéktelenek ne férhessen hozzá, ne hozhassák nyilvánosságra, ne továbbíthassák, illetve 

azokat ne módosíthassák, törölhessék. 

Weboldalak 

Ezek tartalma a Kft. szellemi tulajdona. A Kft. által létrehozott tartalmak másolása vagy 

használata elektronikus vagy nyomtatott formában szigorúan tilos a Kft. előzetes írásbeli 

hozzájárulása nélkül. A weboldalak harmadik személyek által üzemeltett weboldalakra 

mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll a Kft. 

befolyása alatt. További kérdések, észrevételek küldése: info@designguide.hu 

Záradék 

Ez a tájékoztató az internetes megjelenés részének tekintendő. Amennyiben a tájékoztató 

egyes részei vagy egyes kifejezései nem pontosak vagy jogilag kifogásolhatók, attól a többi 

rész tartalma és hatálya érvényben marad. 

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. Kft. fenntartja a jogot, 

hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a 

módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a jelen 

weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen 

tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2013. 06. 28. Amennyiben a tájékoztató nem 

jelenik meg, kérésére e-mailben megküldjük Önnek a mindenkor hatályos tájékoztató egy 

példányát. Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen 

tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát 

megismerte és magára nézve kifejezetten kötelező érvényűnek fogadja el. 
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