Játékszabályzat
A "NAGY KARÁCSONYI AJÁNDÉKVÁLASZTÓ" NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A "Nagy karácsonyi ajándékválasztó" elnevezésű nyereményjáték ("Játék") szervezője a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21.) ("Szervező").
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a
Szervező által megbízott ügynökség, a HPS Expreience Kft. (székhely: 1125 Budapest, Zsolna
utca 5. II. em. 3.) ("Lebonyolító") látja el.

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

1. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18.
életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.7 pontban meghatározott személyek körébe
nem eső, cselekvőképes természetes személy ("Játékos") vehet részt, aki a Játék 3.
pontban írt időtartama alatt
1. a https://www.nyeremenyjatek.fundamenta.hu/ weboldalon ("Weboldal")
regisztrál, ennek során a következő valós adatait megadja: e-mail cím, teljes
név, nem, születési dátum, lakcím, mobil telefonszám ("Regisztráció"), és
2. a megfelelő jelölőnégyzetek (Adatkezelési és Játékszabályzat elfogadása,
illetve üzletszerzési célú megkeresésekhez való hozzájárulás) kipipálásával
elfogadja a jelen játékszabályzatban ("Játékszabályzat") írt valamennyi
feltételt és hozzájárul a megadott személyes adatainak és a Játék második
szintjén szereplő kérdések megválaszolása esetén az ennek során megadott
gazdasági és egyéb adatainak a 8. pontban írtak szerinti kezeléséhez; és
3. válaszol a Weboldalon feltett tipp-kérdésre és választ egyet az elérhető
nyeremények közül (ld. 5.4.1).
(a továbbiakban együtt: "Pályázat").
2. Egy Játékos a Játék időtartama alatt kizárólag egy Pályázat beküldésére jogosult, egy
Játékos a feltett kérdésre egy alkalommal küldhet be tippet. A Játék során a megtippelt
válasz, illetve a beküldött Pályázat utólag nem módosítható.
3. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak
nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg a feltételeknek megfelelő
Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. Szervező a nem valós adatokat megadó
résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
4. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból
nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból
kizárhatja.
5. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok
által regisztrált saját e-mail postafiók megadásával küldenek be a Játékba.

Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe,
a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal
kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
6. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati
leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati
kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó
mindennemű felelősséget kizár.
7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében
részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1.
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
8. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok,
akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban
vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő
magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek különösen a
nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a
nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt
több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá,
akik nem valós adatokkal, vagy nem valós e-mail postafiókkal vesznek részt a Játékban
abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen
pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy
játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben
a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2014. november 24. napján 00 óra 00 perctől 2014. december 21. napján 23 óra 59
percig tart.

4. A JÁTÉK MENETE
1. A Játékosnak a Weboldalon arra a kérdésre kell válaszolnia, hogy "Milyen vastag lesz a
hótakaró december 24-én a Mikulás otthonában, Rovaniemi városában, Lappföldön?"
(továbbiakban: Kérdés).
2. Az a Játékos nyer, aki az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok közül a legpontosabb
tippet adja a Kérdésre. Több azonos tipp esetén az a Játékos nyer, aki a tippjét
(Pályázatát) a legkorábban küldte be.
3. A helyes tipp tekintetében a Szervező a
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/weather/rovaniemi domain név alatt található
weboldalon, Local Weather Observations alatt, Rovaniemi Airport beállításnál 2014.
december 24. napján 20 óra 00 perckor feltüntetett hótakaró vastagságot veszi alapul.
A helyes választ a Szervező a https://www.nyeremenyjatek.fundamenta.hu weboldalon
közzéteszi.

5. NYEREMÉNYEK
1. A Nyertes Játékos annyi nyereményre jogosult, ahány szinten részt vett a Játékban. A
Játékban három szint található. Minden szinten 3-3 nyeremény ("Nyeremény") közül
választhatja ki a Játékos, hogy melyiket kívánja megnyerni. Minden szinten egy
Nyeremény választható. A Játékos nyertessége esetén azt a Nyereményt, illetve azokat a
Nyereményeket nyeri meg, amelyet, illetve amelyeket kiválasztott. A kiválasztott
Nyeremény utólagosan nem módosítható. A Nyeremény másra át nem ruházható, és
készpénzre nem váltható.
2. A Nyereményekhez tartozó személyi jövedelemadó- és járulék fizetési kötelezettséget a
Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények 7. pont szerinti átadásán és adóvonzatuk
kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével
járó postaköltséget a Szervező viseli.
3. A 2. és 3. szinten szereplő Nyereményekért a Játékos az alábbiakban rögzített többlet
feltételek teljesítése esetén indulhat. A Játékos nem köteles a Játék valamennyi
szintjében részt venni.
4. Első szint
1. A Játékos a Kérdés megtippelése és a 2.1.1-es pontban írt Regisztráció után a
Weboldalon feltüntetett, az 1. szinthez tartozó nyeremények közül választhat ki
egy darabot, amit meg kíván nyerni.
2. Az első szinten a következő nyeremények közül választhat a Játékos:
 1 darab, bruttó 119.999,- Ft értékű SAMSUNG-UE40H5500-SmartLED-televízió;
 1 darab, bruttó 129.999,- Ft értékű ASUS Transformer Book T200
átalakítható eszköz, vagy
 1 darab, bruttó 129.999,- Ft értékű LG GBB539PZCWS No Frost
hűtőszekrény.
5. Második szint
1. Az a Játékos, aki a 2.1.1 pontban írt Regisztrációt követően (a Játék időtartama
alatt bármikor) a Játék második szintjén található gazdasági és egyéb adatokra
vonatkozó kérdőívet is kitölti, további egy nyeremény választására jogosult.
2. A második szinten a következő nyeremények közül választhat a Játékos:
 1 darab, bruttó 69.999,- Ft értékű PHILIPS HD8645/09 XSMALL
automata kávéfőző;
 1 darab bruttó 59.899,- Ft értékű PHILIPS HR7778/00 konyhai
robotgép; vagy
 1 darab, bruttó 71.998,- Ft értékű SAMSUNG Gear 2 Neo okosóra.
6. Harmadik szint
1. A megnyerhető Nyeremények száma tovább növelhető, amennyiben a Játékos
 a Játék időtartama alatt a Weboldalon biztosított linken keresztül
Facebook oldalán üzenetben legalább egy ismerősét meghívja a
Játékba, és legalább egy ismerőse a 2.1. pontban írtak szerint szintén
részt vesz a Játékban. Egy személy csak egy Játékos ismerőseként
vehet részt a Játékban. A Játék időtartama alatt a Játékos korlátlan
számú ismerőst hívhat meg. Tiltott az ismerősök jogszabályba ütköző

módon történő meghívása, így pl. zaklató módon, kéretlen elektronikus
hirdetés formájában, megtévesztő vagy a Szervező érdekeit sértő
információk kíséretében.
És:


a Játék időtartama alatt, a Weboldal felületén a Facebook
"Megosztás" ("Share") gombra kattintva megosztja a Játékot
Facebook ismerőseivel.

A Játékos igényelheti továbbá, hogy a Szervező munkatársa keresse meg a
Játékos által megadott telefonszámon és tájékoztassa a Fundamenta
Lakáskasszával kapcsolatosan (a tájékoztatás kérése egy lehetőség és nem
feltétele annak, hogy a Játékos a harmadik szinten részt vegyen a Játékban).
2. A harmadik szinten a következő nyeremények közül választhat a Játékos:
 1 darab, bruttó 14.790,- Ft értékű Tefal RE1228 raclette;
 1 darab, bruttó 17.999,- Ft értékű GORENJE HB 804 E botmixer; vagy
 1 darab, bruttó 23.899,- Ft értékű TEFAL VC300831 pároló.
3. Amennyiben egy, a Játékos által meghívott ismerős lesz a Játék nyertese, akkor
a nyertes Játékost meghívó Játékos is megnyeri mindazon Nyereményeket,
amelyeket kiválasztott. Mind a Játék nyertese, mind a nyertes Játékost meghívó
Játékos a saját maga által korábban kiválasztott ajándékokat nyeri.

6. NYERTESEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. A Szervező a Játék időtartama alatt az érvényes Pályázatot beküldők közül egy darab
nyertest állapít meg a 4.2. pont szerint, 2015. január 5. napján. A Szervező a
Weboldalon 2015. január 8. napján 20:00-ig közzéteszi a nyertes Játékost (a nyertes
neve és lakóhelye (kizárólag a település megjelölésével) kerül megjelenítésre).
2. Szervező a nyertes mellett 1 db tartaléknyertes Pályázatot állapít meg.
Tartaléknyertesnek az a Játékos minősül, aki az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok
közül a második legpontosabb tippet adta a feltett Kérdésre. Amennyiben több Játékos
is azonos tippet adott, úgy a Szervező azt a Játékost választja Tartaléknyertesnek, aki a
tippjét a legkorábban küldte be.
3. Abban az esetben, ha a nyertes Játékos helyett bármely okból a tartaléknyertes Játékos
válik jogosulttá a Nyereményre, az eredetileg nyertes Játékost esetlegesen meghívó
Játékos sem válik jogosulttá a nyeremény átvételére, ugyanakkor amennyiben a
feltételek fennállnak, akkor a tartaléknyertes Játékost meghívó Játékos az 5.6.3. pont
szerint szintén jogosulttá válik a Nyereményekre.

7. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE

1. Szervező a nyertes Játékost (illetve a feltételek fennállása esetén a nyertest meghívó
Játékost, aki szintén nyertesnek minősül) legkésőbb a nyertesség 6.1. pont szerinti
megállapításának napjától számított 3 (három) munkanapon belül értesíti a
Regisztráció során megadott e-mail címen egy alkalommal és további három
alkalommal telefonon a Játékos által a regisztráció során megadott telefonszámon. A
nyertes Játékos válasz e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 10 (tíz)
munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést és a regisztráció során megadott

személyes adatainak megerősítését. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az
Értesítést, illetve a regisztráció során korábban megadott személyes adatait nem erősíti
meg, vagy beigazolódik, hogy a Játékszabályzatban megadott feltételeket nem teljesíti,
úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Nyereményre továbbiakban a
tartaléknyertes jogosult.
2. A Nyereményt a Lebonyolító ajánlott postai küldeményben juttatja el a nyertesnek a
Játékos által megadott magyarországi lakcímre. A nyertes Játékos köteles
együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen
együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény
átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem
értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
3. Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos
részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy
az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak
vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen
Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából
eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

A Játékról részletes információk a https://www.nyeremenyjatek.fundamenta.hu/ oldalon
érhetők el.

9. ADATVÉDELEM, SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
1. A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik
a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
1. a Szervező, mint adatkezelő és Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott
személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt
kapcsolattartás, adminisztráció és a Nyeremények átadása céljából kezelje,
illetve feldolgozza, illetve
2. a Játék időtartamát követően a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., illetve a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. a megadott személyes adataikat és a játék
során önként adott válaszaikat (az ennek során rendelkezésre bocsátott
gazdasági és egyéb adataikat) közvetlen üzletszerzési célból a regisztrációt
követő 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeljék, a válaszok
ismeretében saját vagy üzleti partneri ajánlatot juttassanak el postai, illetve
elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs eszköz útján;
3. A nyertes nevét a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és
ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a
6.1-es pont szerint.
4. A hozzájáruló nyilatkozatuk megadásával minden tekintetben, kifejezetten
elfogadják a Játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat minden
rendelkezését.
2. A Játékkal kapcsolatos adatkezelés tekintetében a megadott adatok kezelője a
szervező Fundamenta-Lakáskassza Kft., mint adatkezelő. Az adatok feldolgozását a
Szervező megbízásából a HPS Experience Kft. végzi, mint adatfeldolgozó. 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.
Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a
Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok
törlését, zárolását vagy helyesbítését az alábbi címeken:
nyeremenyjatek.fundamenta.hu/leiratkozas oldalon, vagy a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) címen vagy az
leiratkozas@nyeremenyjatek.fundamenta.hu, vagy az
ugyfelszolgalat@nyeremenyjatek.fundamenta.hu e-mail címen. Ezenkívül a Játékost
megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos
bírósághoz fordulhat. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő panaszok esetén jogosult
továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatát
kezdeményezni, valamint bírósághoz fordulni.
A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és/vagy a Fundamenta-Lakáskassza Kft. vagy azok
megbízottja a 9.1.2. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos lemondó
nyilatkozatának az alábbi címekre történő megküldésével (a pontos személyes adatait
feltüntetve): Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.
postacímen vagy a leiratkozas@nyeremenyjatek.fundamenta.hu e-mail címen;
Fundamenta-Lakáskassza Kft.: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.……………..
postacímen vagy a leiratkozas@nyeremenyjatek.fundamenta.hu e-mail címen.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi
(kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja
vissza a játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt
kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a
Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz
szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
Egyebekben az adatkezelési szabályzatban írtak az irányadók.


3.

4.

5.

6.

10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós
adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervező, Lebonyolító
érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során
keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.
2. Szervező és Lebonyolító a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal,
a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem
veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
http://nyeremenyjatek.fundamenta.hu/ Weboldalt, illetve az azt működtető szervert
ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert
ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a
nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
4. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okól
történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan
használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak
érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
5. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook
profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy
azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a
Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
6. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a
kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az
adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem
vállal.
7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen
tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook
részére, hanem a Szervező részére történik.
8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon.
Budapest, 2014. november 24.

Fundamenta-Lakáskassza Kft.
Szervezője
Adatvédelmi nyilatkozat
A Fundamenta "Nagy karácsonyi ajándékválasztó" játékában (továbbiakban: Játék) 2014. november
25.- 2014. december 21. 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 FundamentaLakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., továbbiakban: Fundamenta) és a Játék
lebonyolítója mint adatfeldolgozó, azaz a HPS Experience Kft. (3.4. pont) a Játékban való részvétel, a
nyeremény átadása céljából kezelje.
A Játékos külön hozzájárulása esetén a személyes és gazdasági jellegű adatokat Fundamenta
Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) reklámcélú
megkeresések eljuttatása céljából is kezeli. A Fundamenta számára kiemelt fontosságú cél a
(https://www.nyeremenyjatek.fundamenta.hu) oldal, látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes
adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Fundamenta elkötelezi
magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos
jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési

lehetőségeinek megteremtéséhez. A Fundamenta a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos
jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a
vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
1. A reklámcélú adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztrációt követő 5 éves időtartamra
vonatkozik kivéve, ha a Játékos ettől eltérően rendelkezik.

2. Érintett személyek:

1. Játékos:
2. 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
1. a http://nyeremenyjatek.fundamenta.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
2. a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával elfogadja a játékszabályzatot és az
adatkezelési szabályzatot, valamint hozzájárul személyes adatainak a játék
során, majd pedig üzleti megkeresések céljából történő kezeléséhez mind a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a Fundamenta Lakáskassza Kft.
3. 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
4. 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.
5. A Játékban adott felhatalmazás alapján a játék során kért visszahívások esetében a
játék kezdetétől, illetve a játék után, vagyis 2014 12. 23-től adatkezelők a következő
személyek:
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.






székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.
cégjegyzékszám.: 01-10-043304
evelezési 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

6. NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
1125
7. A játék weboldala:
http://nyeremenyjatek.fundamenta.hu

3. Az adatkezelések különböző szakaszokra bonthatók:
1. A játék alatt:

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos valamennyi adatszolgáltatás önkéntes. A
Játékos a Fundamenta Adventi 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 kezeli, illetve feldolgozza azért, hogy a
Játékos részt tudjon venni a játékban. A Játék során naponta különféle nem reklámcélú
üzeneteket küld a Fundamenta.
A Fundamenta a nyertes Játékosokat az eredményhirdetést követően a
Játékszabályzatban részletezett módon értesíti, és egyezteti a választott ajándékokat.
A Fundamenta a regisztráció során megadott e-mail címhez kapcsolódóan kezeli a
Játékosok belépési hivatkozását a Játékhoz való hozzáférés céljából. A Játékos
kizárólag hivatkozással léphet be a Játékba.
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 egy hónapig.
2. 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.
4. 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.
5. A Játékos a játék során kizárólag a játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes
és gazdasági adatai kezelésével kapcsolatosan.
Amennyiben a Játékos a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.)
ügyfele, a Fundamenta Lakáskassza Kft. 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.
6. 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.
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):
o
o
o

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.
7. 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 vagy facebook üzenetként 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, amennyiben az ajánlott
nyer, a saját maga által kiválasztott ajándékot is megnyeri. 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 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.
8. A http://nyeremenyjatek.fundamenta.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.
9. 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.googleanalytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
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.
10. A Játékban való részvétel, a személyes adatok és a tipp megadása önkéntes.
11. A játékhoz kapcsolódó NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.:
o
o

NAIH-70830/2013. – Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.
NAIH-70831/2013. - Direkt marketing adatbázis építése.

Fundamenta-Lakáskassza Kft.:
o
o

NAIH-70832/2013. – Nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.
NAIH-70833/2013. - Direkt marketing adatbázis építése.

Felhasználási feltételek:
A Fundamenta. nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra
képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából
eredő károkért. A Fundamenta nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a honlap
használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra képtelen állapotból származnak, vagy
nem megfelelő működéséből, hiányosságából, hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási
késedelemből, vírusból vagy más rosszindulatú kódból, az adatok bárki által történő illetéktelen
megváltoztatásából, vagy az adatátviteli út hibájából keletkeznek.
A Fundamentát nem terheli felelősség olyan harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett
anyagokért, információkért, amelyek az oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.

