Adatkezelési szabályzat
1. A Fundamenta ”Töltsd meg a szobát nyereményekkel”
nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) 2014. május 12. és 2014. június 15.
között a Játékos (3.1. pont) a jelen adatkezelési szabályzat elfogadásával
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes
adatokat (név, e-mail cím, lakcím, születési dátum, telefonszám, nem)
a játék szervezője mint adatkezelő, a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052
Budapest, Váci utca 19-21.) és a játék lebonyolítója mint adatfeldolgozó (3.3.
pont) a játékban való részvétel, a nyeremény átadása céljából kezelje.
A Játékos az Otthonok és Megoldások online oldalon keresztül elérhető játékba
való regisztrációval egyben az Otthonok és Megoldások online oldal külön
regisztrációval elérhető felületére is regisztrál. A Játékos külön hozzájárulása
esetén a személyes és a kérdőívből eredő adatokat a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.)
reklámcélú megkeresések eljuttatása céljából is kezeli.
A Játékos e
hozzájárulása kiterjed arra is, hogy a játékot követően a FundamentaLakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mint önálló adatkezelők a
személyes adatokat üzletszerzési céllal kezeljék és a Játékoshoz reklámcélú
üzeneteket juttassanak el postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS)
vagy telekommunikációs eszköz útján.
2. A reklámcélú adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztrációt követő 5
éves időtartamra vonatkozik kivéve, ha a Játékos ettől eltérően nem
rendelkezik.
3. Érintett személyek:
3.1. Játékos:
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a
magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal
rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes
természetes személy (a játékszabályzatban nevesített (2.7.) személyek körébe
nem eső) (továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki a Játékban a
játékszabályzatban írt időtartam alatt
a.) a http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu weboldalon regisztrál,
ennek során a következő valós adatait megadja: teljes név, e-mail cím, majd a
regisztráció során még a lakcím, születési dátum, nem, mobil telefonszám és

b.) a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a játékszabályzatot és
az adatkezelési szabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak a játék
során, majd pedig választásától függően üzleti megkeresések céljából történő
kezeléséhez mind a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. részéről.
3.2. A Játék Szervezője:
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz.: 01-09673867) mint adatkezelő.
A játékkal, az adataival és adatai kezelésével kapcsolatos kérdései esetén kérem,
forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi email címen:
ugyfelszolgalat@nyeremenyjatek.fundamenta.hu

3.3. A Játék Lebonyolítója:
A Fundamenta megbízásából a HPS Experience Kft. (székhely:1125 Budapest,
Zsolna utca 5. II. emelet 3., cjsz.: 01-09-861210) végzi, mint adatfeldolgozó.
3.4. A Játékban adott felhatalmazás alapján a játék után, 2014. június 15-től
adatkezelők a következő személyek:
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.






székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.
cégjegyzékszám.: 01-10-043304
levelezési cím: 1922 Budapest
e-mail cím:info@fundamenta.hu
telefonszám: 06 1 411 8181

Fundamenta-Lakáskassza Kft.






székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.,
cégjegyzékszám: 01-09-673867
levelezési cím: 1922 Budapest
e-mail cím:info@fundamenta.hu
telefonszám: 06 1 411 8181

Adatfeldolgozó a játék után az Otthonok és Megoldások online oldal
regisztrációs felülete szempontjából (adatkör: felhasználónév, vezeték és
keresztnév, e-mail cím, jelszó):






Sanoma Media Budapest Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Adószám: 12715134-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-044658
Bankszámlaszám: 13700016-03515015-00000000

3.5. NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
1125
3.6. A játék weboldala: http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu
4. Az adatkezelések különböző szakaszokra bonthatók:
a.) A játék alatt:
A Játékban történő részvétellel kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás
önkéntes. A Játékos a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (továbbiakban:
Fundamenta) ”Töltsd meg a szobát nyereményekkel” nyereményjátékában vesz
részt. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy a Fundamenta, mint adatkezelő és a Lebonyolító,
mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben,
a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelik,
illetve feldolgozzák azért, hogy a Játékos részt tudjon venni a játékban. A Játék
során naponta különféle nem reklámcélú üzeneteket küld a Fundamenta.

Amennyiben a Játékosok nem adták hozzájárulásukat (sem a checkbox
kipipálásával, sem az ennek elmaradása esetén az ezt követően felugró ablakban
megjelenő „Hozzájárulok” gomb megnyomásával) az üzletszerzési célú
megkeresésekhez, vagy hozzájárulásuk visszavonták, abban az esetben nem
keresi meg őket üzletszerzési célból vagy hírlevéllel a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Azonban mivel a fenti személyek is
lehetnek a Nyereményjáték Nyertesei, ezért ezen személyek adatait a
játékszabályzatban meghatározott Nyeremény átadása céljából a Fundamenta–
Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a Nyereményjáték
időtartama alatt és a Nyereményjáték lezárultat követő 60 napig kezeli.
Mivel a Játékban történő regisztráció az Otthonok és Megoldások online
regisztrációhoz kötött oldalra való belépést is biztosítja, így akik a játékban való
részvételhez hozzájárulásukat adták, egyben hozzájárultak ahhoz is, hogy a
regisztrációhoz szükséges személyes adataikat (felhasználónév, vezeték és
keresztnév, e-mail cím, jelszó) a Fundamenta–Lakáskassza Kft. vagy annak
adatfeldolgozója a játék alatt és a játék után kezelje. A regisztrációhoz kötött
oldalon belül a Játékos a kedvenc cikkeit, információit tudja letárolni, később
előkeresni, amennyiben pedig hozzájárul ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor
az e-mail címe megadása annak küldéséhez szükséges. Kérése esetén pedig a
Fundamenta–Lakáskassza Kft. hírlevelet küld a számára.
A Fundamenta a nyertes Játékosokat az eredményhirdetést követően a
Játékszabályzatban részletezett módon értesíti, és egyezteti az utalvány
átvételének a módját. A Fundamenta a Napi nyerteseket a
http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu oldalon másnap 20:00-ig
közzéteszi (a nyertes neve és a települése kerül megjelenítésre), amelyhez
valamennyi Játékos a részvétellel hozzájárul.
Amennyiben a természetes személy kizárólag a nyereményjáték nyitóoldalán
található mezőket tölti ki, azaz megadja a teljes nevét, az e-mail címét és a
megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja a játékszabályzatot és az
adatkezelési szabályzatot, valamint választásától függően kipipálja vagy üresen
hagyja az üzletszerzési célú megkeresésekhez történő hozzájárulást adó
checkboxot – illetve a fenti checkbox kipipálásának elmaradása esetén az ezt
követően felugró ablakban a „Hozzájárulok” gomb megnyomásával
hozzájárulását adja, vagy a „Mégsem” gomb megnyomásával ismételten nem
adja a hozzájárulását az üzletszerzési célú megkeresésekhez –
és ezt követően megnyomja a Indulok a játékban gombot, abban az esetben a
Fundamenta tárolni és kezelni fogja a Játékos már megadott adatait (teljes név,
e-mail cím).

Amennyiben a Játékos az üzletszerzési célú megkeresésekhezis hozzájárulását
adta (a checkbox kipipálásával vagy későbbiekben a „Hozzájárulok” gomb
megnyomásával), abban az esetben a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., és a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. akkor is megkeresheti őt üzletszerzési célból, ha a
Játékos a Nyereményjátékban nem vesz részt.
A kérdőívből származó adatok (a Játékos pénzügyi szokásaira vonatkozó
kérdések) megadása önkéntes, azonban ha a Játékos ismerteti azokat, akkor a
Fundamenta a kapott információkat a személyre szabott megkeresés céljából
felhasználhatja.
A Fundamenta a regisztráció során megadott e-mail címhez kapcsolódóan kezeli
a Játékosok jelszavát a Játékhoz való hozzáférés céljából jelszó emlékeztető
biztosítása céljából. A Játékos kizárólag jelszóval léphet be a Játékba. A Játék az
Otthonok és megoldások online oldalon érhető el, a jelszó megadásával és
használatával a Játékos a játékot követően az Otthonok és megoldások online
oldal regisztrációhoz kötött oldalához férhet hozzá.
A gazdasági adatok (a Játékos pénzügyi szokásaira vonatkozó kérdések)
megadása önkéntes, azonban ha a Játékos ismerteti azokat, akkor a Fundamenta
a kapott információkat a személyre szabott megkeresés céljából
felhasználhatja.
Személyi bankár megkeresés:
A Játék időtartama alatt a Játékos kérheti, hogy a Fundamenta a személyi
bankárok tevékenységére, működésére vonatkozó információk ismertetése
céljából a regisztráció során megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben
kér ilyen tartalmú tájékoztatást, akkor adatait visszavonásig, de legfeljebb 5 évig
kezeli a Fundamenta.
Visszahívás kérése:
A játék alatt a Fundamenta megkeresheti a Játékost célzottan üzleti ajánlattal, ha
a Játékos kifejezetten kér ilyen tartalmú telefonhívást. Amennyiben a Játékos
nem kér vagy visszavonta az üzleti célú megkeresésekhez való hozzájárulást, de
visszahívást kér a Fundamentától a termékei ismertetése kapcsán, akkor a Játék
alatt egy sikeres hívás erejéig a Fundamenta megkeresheti, azonban a Játék alatt
és a Játék után személyes adatait reklámcélú üzenetek küldése céljából nem
kezeli. A jelen hozzájárulás nem értelmezhető a korábbi reklámcélú
megkeresésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok módosításának, egyszeri, sikeres
hívás lefolytatásáig érvényes, maximum a visszahívás kéréstől számított 90
napig.
b.) A játék után:

A Játék időtartamát követően a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a FundamentaLakáskassza Kft. a Játékos személyes adatait (név, email cím, és a teljes
regisztrációt követően megadott (születési dátum, nem, lakcím, mobilszám),
valamint a játék során önként adott válaszokat közvetlen üzletszerzési célból a
Játékban való regisztrációt követő hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5
évig kezeli, a válaszok ismeretében üzleti ajánlatot juttat el a Játékoshoz postai,
illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz
útján.
Otthonok és Megoldások oldal regisztrációhoz kötött részeire jelszóval be tud
lépni. A regisztrációhoz kötött oldal működése az előző pontban került
rögzítésre.
A Játék időtartamát követően a Fundamenta-Lakáskassza Kft. a Játékos
regisztrációjának tényét megoszthatja, továbbíthatja annak a partnerének,
akinek a hírlevelét a Játékos az induló játékról megkapta.
5. Fundamenta szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Fundamenta bármikor
lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes
adatai kezeléséről, kérje azok törlését. A Játékos bármikor tiltakozhat az adatai
kezelése ellen, jogában áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelező
adatkezelés körét kivéve – törlését és zárolását, a jövőbeni reklámküldés
megtiltását kérni írásban a 7. pontban írt módok valamelyikén. .
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt
kérelmezi.
A Játékos jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a NAIH-hoz vagy bírósághoz
fordulhat.
6. A Játékos a játék során a jelenlegi, amennyiben korábban is játszott, akkor a
korábbi
játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes és
kérdőívből származó adatai kezelésével kapcsolatosan.
Amennyiben a Játékos a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci
utca 19-21.) ügyfele, a Fundamenta és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem
tudja figyelembe venni, ha a Játékos korábban személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan eltérően nyilatkozott, mert sem a Fundamentának, sem a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nek nem áll módjában a Játékost a megadott
személyes adatok útján beazonosítani, így amennyiben egyébként is le szeretné
tiltani az adatai reklámcélú kezelését, akkor lakás-előtakarékossági
szerződésszáma, neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakcíme adatai

megadásával, ilyen tartalmú nyilatkozat info@fundamenta.hu, vagy a 1922
Budapest címre történő eljuttatásával tudja azt megtenni.
7. Ha a Játékos a játék alatt a reklámcélú üzenetekhez való hozzájárulását
visszavonja, a játékban részt vesz, kivéve, ha leiratkozik a játékról is. A Játékos
hozzájárulását bármikor, korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen vonhatja
vissza
- a következőkben szabályozott leiratkozás pontban írtak szerint vagy
- írásban a 1922 Budapest címre küldött levél formájában vagy
- elektronikus úton az leiratkozas@nyeremenyjatek.fundamenta.hu címre
küldött e-mailben vagy a a https://www.fundamenta.hu/web/guest/leiratkozas
weboldalon keresztül.

A visszavonó nyilatkozatot a Fundamenta és a Lebonyolító kettő munkanapon
belül dolgozza fel.
Leiratkozás:
A leiratkozás során a Játékos rendelkezhet adatai további kezeléséről, jelzi,
kitől, milyen célból nem kér megkeresést a jövőben (legalább kettő munkanap
múlva):
□Nem kívánok a továbbiakban a
Fundamenta-Lakáskassza Kft.
nyereményjátékában részt venni
□Visszavonom a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a Fundamenta-Lakáskassza Kft.
számára a játék során adott reklámcélú megkeresésekhez való hozzájárulásomat
□Nem kérek megkeresést a megbízási jogviszony (személyi bankár)
létrehozására vonatkozó lehetőségek ismertetéséről
A Játékos e-mailt kap a leiratkozásról, abban tudja megerősíteni, hogy az adott
e-mail címhez kapcsolódóan valóban nem kíván a jövőben megkeresést kapni. A
leiratkozásnál is a regisztráció során adott e-mail címet kell használnia ahhoz,
hogy eredményesen tudja visszavonni a korábban adott hozzájárulását.
8. Ajánló-Ajánlott személyek:
Minden személy, akiknek a Játékos a játékban való részvétel lehetőségét ajánlja
(Ajánlott személy), maga tud regisztrálni. Becsatlakozhatnak újabb játékosok,
akiknek a regisztrált személy (Ajánló személy) ajánlja az oldalt - az Ajánlott
előzetesen beszerzett hozzájárulása esetén - facebook megosztással, elküldi a
linket e-mail címre vagy facebook üzenetként vagy más módon maguk
találkoznak vele. Az előzetesen regisztrált, ajánló személyeket egyedi mérő

linkeken keresztül képes beazonosítani a játék weboldala. Az ajánló személyek
egyedi mérő linkjein keresztül sikeresen ajánlott személyek a játékszabályzatban
megismertek szerint az ajánló személyekhez rendelődnek és ezzel a weboldal
adatbázisában tárolódnak abból a célból, hogy a Játék ideje alatt a
Játékszabályzatban leírtaknak megfelelően ezért az ajánló aktivitásért
megnyerhető utalványösszegeket írhasson jóvá az ajánló személynél.
Amennyiben az ajánlott személy kéri az adatai törlését, a Fundamenta eleget
tesz, azonban a Játék végéig tárolja a Fundamenta az ajánló megosztási
tevékenységére vonatkozó adatokat az adatbázisban. A Játékos a Játékban való
részvételével lemond az Játék során általa összeállított saját montázsára, vagy
montázsaira vonatkozó szerzői jogi igényéről és kifejezett hozzájárulását adja,
hogy a Szervező a Játékos által készített montázst korlátlanul felhasználja a
Játékos nevének feltüntetésével. 9. A megadott adatokat a Fundamenta az
Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és egyéb vonatkozó törvények
rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli.
10. A http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu honlap üzemeltetője, a
Fundamenta a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén
kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző
visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége
van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de
kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való
megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az
adatvesztés megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
A kezelt adatok köre: munkafolyamat azonosítószám (SID)
Az adatkezelés időtartama:
- SID cookie: a munkamenet lezárultáig.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők

Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy
süti megnevezéssel van lehetőség.
11. A nyeremenyjatek.fundamenta.hu portál html kódja a Fundamentától
független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat
tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó
számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e
hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a
felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói
adatokat képesek gyűjteni.
A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső
szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A Fundamenta és a külső szolgáltatók
szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki,
így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.
Az adatok külső szolgáltatók szerverei általi kezeléséről az alábbi adatkezelők
tudnak részletes felvilágosítást nyújtani:
A nyeremenyjatek.fundamenta.hu portál látogatottsági és egyéb webanalitikai
adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google
Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a
www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A Facebook Tetszik (like) funkció működése oly módon biztosított, hogy a
weboldalak letöltésekor a felhasználók számítógépe a Facebook szerveréhez is
közvetlenül kapcsolódik. A közösségi portál adatkezeléséről bővebb információ
a www.facebook.com címen található.
A Fundamenta és partnereinek weboldalai és más internetes tartalmai közötti
átkattintások független mérését a TradeTracker affiliate szolgáltatása segíti. A
TradeTracker
adatkezeléséről,
süti
kezelési
gyakorlatáról
a
www.tradetracker.com honlapon olvashat.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak
vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy
süti megnevezéssel van lehetőség.
12. A Játékban való részvétel, a személyes adatok és a tipp megadása önkéntes.

13. A játékhoz kapcsolódó NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:
 Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
 NAIH-70830/2013. – Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis
kezelés.
 NAIH-70831/2013. - Direkt marketing adatbázis építése.
 Fundamenta-Lakáskassza Kft.:
 NAIH-70832/2013. – Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis
kezelés.
 NAIH-70833/2013. - Direkt marketing adatbázis építése.

