Adatkezelési szabályzat
I. Bevezetés:
A jelen szabályzat a www.fundimini.hu oldal adatvédelmi szabályzata. A www.fundimini.hu
oldal a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cjsz.: 01-09-673867,
telefonszám: 06 1 411 8181, elektronikus kapcsolatfelvétel: www.fundamenta.hu/kapcsolat)
oldala.
Az oldal megnyitásával, valamint regisztráció esetén hozzájárulásának megadásával,
továbbá Ön és gyermeke személyes adatai elküldésével Ön elfogadja a jelen szabályzatban írt feltételeket.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. számára kiemelt fontosságú cél a www.fundimini.hu
oldal, (a továbbiakban: Oldal) látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok
védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A FundamentaLakáskassza Kft. 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-Lakáskassza Kft. 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.
Tájékoztatjuk, hogy a Fundimini Akadémia elnevezésű rendszeresen meghírdetésre
kerülő időszakos nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésről részletesen a VII.
pontban olvashat.
Az oldalon elérhető további játékokkal és az adatai kezelésével kapcsolatos kérdései
esetén kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi email címen: info@fundimini.hu
NAIH által nyilvántartásba vett adatkezelések (Érvényes: 2018.05.25-ig):
NAIH-94626/2016 Szülői hozzájárulás adása az érintett gyermeke játékban történő adatkezeléséhez,
részvételéhez, továbbá annak szülői felügyelete. www.fundimini.hu
NAIH-87482/2015. Interneten elérhető játékban való részvétel. www.fundimini.hu
NAIH-78961/2016. Direkt marketing – Fundimini adatbázisban hozzájárulást adó
személyek megkeresése

II. Az Oldal megtekintése:
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. Oldala mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható és személyes adatok megadása nélkül is megismerkedhetnek az érdeklődők az oldalon elérhető információkkal.
III. Regisztráció (gyermek és felnőtt regisztrálók adatkezelése):
Az Oldal megtekintésén túl lehetőség van arra, hogy a Fundimini Okospersely felületre,
Okospersely és a Fundibörze játékokba (továbbiakban együtt: Játékok), az oldalon belül
külön elérhető időszakos nyereményjátékokba regisztráljon az érdeklődő.
A gyermek (6 és 18 év közötti kiskorú személy) profilját a felnőtt regisztráló tudja létrehozni
úgy, hogy elsőként a felnőttnek kell regisztrálnia, majd ezt követően tudja létrehozni a
gyermek(ek) profilját.
III.1. Felnőtt Profil létrehozása
A felnőtt regisztráló személyes adatai (név, nem, felhasználónév, e-mail cím, gyermekek
száma, gyermekek születési éve, telefonszám, jelszó adatok) megadását követően az
Oldalon checkboxban történő pipálással hozzájárul saját személyes adatainak jelen
Adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez. Egyes adatok megadása nem kötelező a
sikeres regisztrációhoz.
III.2. Gyermek Profil létrehozása
Ezt követően a felnőtt regisztráló gyermeke személyes adatainak (név, nem, felhasználónév, születési dátum, e-mail cím, lakóhely, telefonszám, jelszó adatok) megadását
követően az Oldalon checkboxban történő pipálással hozzájárul gyermeke személyes
adatainak jelen Adatkezelési szabályzat szerinti kezeléséhez. Egyes adatok megadása
nem kötelező a sikeres regisztrációhoz.
IV. Adatkezelő, adatkezelés célja, jogalapja
A megadott adatokat a Fundamenta-Lakáskassza Kft. mint adatkezelő adatfeldolgozó
(lásd lentebb) igénybevételével kezeli a Fundimini Okospersely használata, valamint
az egyes nyereményjátékokban való részvétel, a nyertesek értesítése és személyre,
életkorra szabott nyeremény átadása céljából.

Az adatkezelés a felnőtt regisztráló kifejezett hozzájárulásán alapul. A hozzájárulás
önkéntes, ami azt jelenti, hogy bármikor visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti
a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
A felnőtt regisztráló saját profilja megtekintésével ellenőrizni tudja a gyermeke játékát,
játékban való aktivitását (a vezetéknév, keresztnév, becenév, e-mail cím, jelszó, születés
ideje, nem, a gyermeke által játszott játékokat és a perselyében lévő adatokat) láthatja.
A gyermek regisztráló adatszolgáltatása önkéntes, a felnőtt regisztráló közreműködésével történik. A gyermek regisztrációja akkor érvényes, ha a gyermek személyes adatai
kezeléséhez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatát a szülője/ törvényes
képviselője (felnőtt regisztráló) adja meg.
IV.1. Adatkezelő és adatfeldolgozó elérhetősége:
Adatkezelő: Fundamenta-Lakáskassza Kft.
• székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.,
• cégjegyzékszám: 01-09-673867
• levelezési cím: 1922 Budapest
• elektronikus kapcsolatfelvétel: www.fundamenta.hu/kapcsolat
• telefonszám: 06 1 411 8181
Adatfeldolgozó: Funsave Kft.
• székhelye: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 4. 2. em. 10.
• cégjegyzékszám: 05-09-028006
• adatfeldolgozás helye: www.fundimini.hu
• adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
• e-mail címe: info@fun-save.com
• telefonszáma: 06 1 533 3080
• tevékenysége: webhely készítés, szerverszolgáltatás, technikai háttér biztosítása
Adatfeldolgozó játékok esetén:
Mediator Group Reklámügynökség Kft.
• székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 58. III. emelet
• cégjegyzékszám: 01-09-864793
• adatfeldolgozás helye: 1034 Budapest, Bécsi út 58. III. emelet,
• adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
• e-mail címe: info@mediatorgroup.hu
• telefonszáma: 06 1 225 1903
• tevékenysége: Perselysorsolás lebonyolítása, időszakos nyereményjáték
esetén a nyertesek adatbázisból történő lekérdezése, nyeremények kézbesítése

V. Hírlevél és reklámküldés felnőtt regisztrálók esetében, hírlevélről leiratkozás
A felnőtt regisztráló külön checkboxban történő pipálással adott kifejezett hozzájárulása esetén a Fundamenta-Lakáskassza Kft. a felnőtt személyes adatait reklámcélú
megkeresések telefonon és e-mail útján történő eljuttatása céljából is kezeli. A gyermek
regisztrálót nem keresi meg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. reklámmal.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a felnőtt regisztráló adatait reklámcélból a regisztrációt
követően 5 évig vagy visszavonásig kezeli.
A felnőtt regisztráló a reklámcélú megkeresésekhez adott hozzájárulását bármikor vis�szavonhatja az info@fundimini.hu e-mail címre vagy a 1922 Budapest postacímre küldött
kéréssel.
VI. A regisztrálók jogai
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen
a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott
technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos
jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
A Fundamenta- Lakáskassza Kft. bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak, felnőtt
regisztrálónak arra, hogy saját és gyermeke személyes adatai kezeléséről:
• tájékoztatást kérjen,
• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférjen,
• tiltakozhat az adatkezelés ellen,
• jogában áll adatai helyesbítését,
• adatai kezelésének korlátozását,
• adatai (profilja) törlését kérni,
• adathordozhatósághoz való jogával élni,
• jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni
írásban a H-1922 Budapest címen vagy az info@fundamenta.hu e-mail címen.
A visszavonó nyilatkozatot a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és az adatfeldolgozó
15 napon belül dolgozza fel.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal
• a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám:
+36 (1) 391-1400, honlap címe: http://naih.hu)
vagy
• lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.
Tájékoztatjuk, hogy a felnőtt regisztráló www.fundimini.hu oldalon regisztrációkor megadott
személyes adatai, nyilatkozatainak tartalma nem kerülnek továbbításra a FundamentaLakáskassza Zrt. részére. A Fundamenta- Lakáskassza Zrt.-nek nem célja és nem áll
módjában figyelembe venni, hogy a felnőtt regisztráló a Fundamenta- Lakáskassza Zrt.
lakás-előtakarékoskodó ügyfeleként hogyan nyilatkozott a személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan.
Adatkezeléssel kapcsolatos további kérdéseivel, panaszaival, kérjük, forduljon a
Fundamenta- Lakáskassza Kft. adatvédelmi tisztviselőjéhez:
• Elérhetőség: compliance@fundamenta.hu

VI.1. Profil törlése
Amennyiben a felnőtt regisztráló törölni kéri a saját adatait (lásd VI. pont), azaz visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, gyermeke sem játszhat a továbbiakban,
a felnőtt regisztráló és a gyermek regisztráló személyes adatai szintén törlésre kerülnek.
A felnőtt regisztrálónak lehetősége van arra is, hogy az oldalon keresztül gyermeke
profilját törölje, ebben az esetben saját profilja továbbra is megmarad.
Az inaktív profilok az utolsó felhasználói belépést követő 5 év elteltével törlésre kerülnek.
VII. Fundimini Akadémia
A www.fundimini.hu oldalon időszakosan elérhető Fundimini Akadémia elnevezésű
nyereményjátékról (a továbbiakban: Nyereményjáték) az aktuális nyereményjátéknak
az Oldalon elérhető Játékszabályzatában és az Adatkezelési szabályzat jelen pontjában
olvashat, azzal, hogy a Nyereményjáték során történő adatkezelésre jelen Adatkezelési
szabályzat minden pontja érvényes.

Az Oldalon történő regisztráció során jelen Adatkezelési szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy gyermeke az időszakosan meghirdetett Nyereményjátékban is jogosult
részt venni a regisztrációkor megadott adataival. A Nyereményjáték időtartama alatt a
gyermekek tudásalapú tesztek kitöltésével további zsetonokat gyűjthetnek, melyeket
ajándékokra válthatnak be.
A Nyereményjátékban történő részvétel önkéntes regisztráción alapul, az Oldalon elérhető
egyéb funkciók (a Fundimini Okospersely felület, Okospersely és a Fundibörze játékok)
a Nyereményjátékba történő regisztráció nélkül is igénybevehetők.
A Fundamenta- Lakáskassza Kft. a nyertesek leválogatásához és a nyeremények eljuttatásához adatfeldolgozót vesz igénybe, azaz az ajándékot vásárló „Nyertesek” regisztráció
során megadott neve és elérhetősége, továbbításra kerül az adatfeldolgozó részére
(Mediator Group Reklámügynökség Kft.), aki a megadott email címen felveszi a kapcsolatot a felnőtt regisztrálóval a postázáshoz szükséges adatainak egyeztetése céljából.
A nyeremények eljuttatása a nyertesek részére a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásának
igénybevételével történik.
A Nyereményjáték során az adatfeldolgozók kizárólag a nyertesek személyes adataihoz
férnek hozzá, azokat csak a nyeremények kézbesítésének időpontjáig kezelik és ezen
felül más célra nem használják fel.
Az adatfeldolgozókról részletesebben a IV. pontban és az adatfeldolgozók honlapján
olvashat.
VIII. Az oldalon elérhető állandó Játékokkal kapcsolatos adatkezelések:
Az időszakos nyereményjátékokon kívül a www.fundimini.hu oldalon állandó jelleggel
elérhető, FundiSuli menü alatt található Heti kérdés megválaszolásával a gyerekek heti
rendszerességgel tartott sorsoláson Okosperselyt nyerhetnek. Hetente két játékos nyer
Okosperselyt.
Adott heti sorsolást adatfeldolgozó (Mediator Group Reklámügynökség Kft.) bonyolítja
le a következő hét pénteki napjáig bezárólag, excel alapú gépi sorsolással, és a nyertes
gyerekek és az őt regisztráló felnőtt teljes nevét, felhasználó nevét, email címét továbbítja
a Fundamenta-Lakáskassza Kft. részére.
A Mediator Group Reklámügynökség Kft. kizárólag a regisztráltak adatbázisából sorsolás
útján leválogatott nyertesek személyes adataihoz fér hozzá adatfeldolgozóként, azokat
csak a Fundamenta-Lakáskassza Kft. értesítéséig kezeli és ezen felül más célra nem
használja fel.

Fundamenta-Lakáskassza Kft. a nyertes Játékosokat (gyermek regisztráló) a felnőtt
regisztrálón keresztül, a regisztrációkor megadott elérhetőségen értesíti és egyezteti a
nyeremény átvételének a módját.
Amennyiben technikai problémát észlel akár az oldal működésével, havi Játékkal, persel�lyel, regisztrációval, akár a Játékhoz kapcsolódó egyéb feltétellel kapcsolatosan, jelezni
tudja a Fundamenta-Lakáskassza Kft. felé http://fundimini.hu/kapcsolat/ oldalon vagy
az info@fundimini.hu e-mail címen a probléma leírásával. A Fundamenta-Lakáskassza
Kft. a probléma leírásához kapcsolódó adatokat a probléma rendezése céljából, annak
kivizsgálásáig, lehetőség szerint megoldásáig kezeli, az oldal működésével kapcsolatos
technikai problémák megoldásának kivételével adatfeldolgozói segítséget nem vesz
igénybe.

IX. Cookie:
Tájékoztatjuk, hogy a weboldal cookie-kat használ az ismétlődő felhasználók azonosítására, de a cookie-ban nem tárol személyes információt - például nevet vagy e-mail
címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet ez a webhely az Ön számítógépének
merevlemezén tárol, és később onnan kiolvashat. A cookie-t más webhely nem képes
elolvasni, csak az, amely a cookie-t elhelyezte.
Az általános közhiedelemmel ellentétben a cookie-k nem használhatók fel kémkedésre
vagy illetéktelen információszerzésre, hiszen a webszerverek csakis azokat az adatokat
olvashatják fel a cookie-ból, amiket ők maguk írtak bele (tehát már eleve rendelkeztek
vele, mert pl. a felhasználó megadta nekik, vagy mert nem is a felhasználóra vonatkozó
adatról van szó). Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a böngészőprogram üzenettel
tájékoztassa Önt a cookie-elhelyezésekor, vagy hogy az megakadályozza a cookie-k
elhelyezését. Ha nem engedélyezi a cookie-kat böngészőjében, a weboldal akkor is
teljes funkcionalitású marad.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. 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 / az érintett szülője vagy törvényes képviselője
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.
Az Oldal a Fundamenta-Lakáskassza Kft-től független, külső szerverekről érkező és
külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. 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 fundimini.hu\akademia oldal 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 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.

IX. Felhasználási feltételek:
Tájékoztatjuk, hogy (www.fundimini.hu) honlapon megjelenő információk és adatok
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. felelősséget nem vállal. A Fundamenta-Lakáskassza Kft.
nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra
képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy
rendszerhibából eredő károkért. A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek,
grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak. Ennek megfelelően a Fundamenta-Lakáskassza Kft. előzetes, írásos
hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó tartalom, vagy tartalomrész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra
hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek a
(www.fundimini.hu) honlap használatával kapcsolatosak, a használatból, vagy használatra
képtelen állapotból származnak, vagy nem megfelelő működéséből, hiányosságából,
hibájából, üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből, vírusból vagy más ros�szindulatú kódból, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából, vagy az
adatátviteli út hibájából keletkeznek.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft.-t nem terheli felelősség olyan harmadik személy által
létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek a (www.fundimini.hu)
oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.
X. Szerzői jog:
A (www.fundimini.hu) honlap tartalma, az oldal arculata és a megjelenő dizájn a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. szerzői jogi védelme alatt állnak.
Ebből következően a honlap tartalmának egészét vagy egyes részeit, illetve honlap
dizájnját a szerzői jogi jogosult előzetes, írásos engedélye nélkül tilos bármely formában
átruházni, reprodukálni, kinyomtatni, azokat a nyilvánosság számára hozzáférhetővé
tenni, vagy a saját használatot meghaladó mértékben tárolni.

