FundiMini zseton kivezetés
Játékszabályzat és Adatkezelési tájékoztató
1). A JÁTÉK SZERVEZŐJE
A „Zseton kivezetés” online játékot (továbbiakban „Játék”) a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. (székhely: 1052. Budapest Váci u. 19-21.) (továbbiakban „Szervező”) szervezi,
melynek keretén belül az ajándékok kiszállítását postai úton keresztül a Mediator
Group Reklámügynökség Kft. (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58.) végzi
a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízása alapján.
2). RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Játékban minden magyarországi lakcímmel rendelkező, a 3-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem eső természetes személy (továbbiakban „szülő”,
„törvényes képviselő”) gyermeke, (továbbiakban „Játékos”) vehet részt, akinek szülője,
törvényes képviselője:
• regisztrált a www.fundimini.hu oldalon,
• a www.fundimini.hu oldalra történő belépést követően hozzájárult gyermeke
személyes adatainak a Játék Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerinti
kezeléséhez,
• a Játékos zsetonbeváltásáról e-mailben kapott értesítésre válaszolva, a kézbesítési
adatainak önkéntes megadásával elfogadja jelen Játékszabályzat és Adatkezelési
tájékoztatót.
A zsetonok beváltására az a Játékos jogosult, aki 2018.09.08. 8.00-ig 5000 (ötezer) vagy
annál több zsetonnal rendelkezik.
Gyereknek minősülnek a 18 évnél fiatalabb természetes személyek, akik a Játékban
csak szülőjük, illetve törvényes képviselőjüknek a jóváhagyása mellett vehetnek részt.
A kiskorú személyek regisztrációjára, illetve a velük kapcsolatos adatkezelésre
a www.fundimini.hu weboldalon található Adatkezelési Szabályzatban foglaltak
az irányadóak.
(http://fundimini.hu/wp-content/uploads/2018/07/fundimini-adatkezelesi-szabalyzat.pdf)

3). KIZÁRÓ TÉNYEZŐK
3.1. A Játékban Szervezők, illetve a munkatársai és azok a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvényben meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
3.2. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos szándékosan félrevezető vagy téves
adatközléséből eredő hibákért.
4). A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2018.12.01-től az ajándékokból álló készlet erejéig, de legkésőbb 2018.12.31-ig tart.
5). A JÁTÉK CÉLJA
A játék célja a zsetonok kivezetése a korábban összegyűjtött zsetonok nyereményekre
történő beváltásával. Minden játékos zsetonja legkésőbb december 31-el lenullázódik.
Zsetonok ismételt gyűjtésére 2019. január 1-től van lehetősége a Játékosnak.
6). A JÁTÉK MENETE
A játék időtartama alatt van lehetősége Játékosnak a belépést követően az Ajándékboltban
zsetonjaiért ajándékot választani. Minden Játékos, zseton számaitól függetlenül
(5000 zseton vagy annál több zsetonnal vehet részt a Játékban) 1, azaz egy darab
ajándékot választhat ki. Az ajándék kiválasztása után automatikus üzenetet kap, melyben
felhívjuk a figyelmet, hogy az ajándék kiszállításával kapcsolatban e-mail üzenetet fog
kapni. Az e-mail üzenetet arra az e-mail címre kapja, amit a regisztrációnál megadott.
Az ajándék beváltásával a zsetonjainak a száma lenullázódik. A nyertesek nem sorsolás útján kerülnek kiválasztásra, hanem a játékszabályzatban leírt feltételeknek való
megfelelés esetén jogosultak a nyeremények kiválasztására.
7). AJÁNDÉKOK
A zsetonokért beváltható ajándékok a www.FundiMini.hu oldalra kerülnek fel. Minden
játék során a megmaradt készlet mennyisége kerül felöltésre, a játék kezdő napján.
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8). ADÓZÁS
A nyertest a nyeremény után személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség nem terheli.
9). A ZSETON BEVÁLTÁSÉRT KAPOTT AJÁNDÉKOK KISZÁLLÍTÁSA
Az ajándékok kiválasztása után 5 munkanapon belül – de legkésőbb a teljes játékidőszak lezárását követően – a Szülővel/Törvényes képviselővel az általa a regisztráció
során megadott e-mail címen a Mediator Group Kft. felveszi a kapcsolatot a postázáshoz szükséges adatainak egyeztetése céljából.
10). ADATVÉDELEM
A Játékban való részvétel önkéntes, az adatkezelés a www.fundimini.hu oldalon a regisztráció során megadott kifejezett hozzájáruláson alapul. A Szervezők
minden személyes adatot, amelyhez a regisztráció vagy a Játék során jutnak,
bizalmasan és a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, a Játék Adatkezelési
tájékoztatójának, valamint a www.fundimini.hu oldalon elérhető Adatkezelési szabályzatban, valamint az alábbi Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak
megfelelően kezelnek.

Adatkezelési tájékoztató
FundiMini zseton kivezetés játék
A „FundiMini zseton kivezetés” játékban történő részvétel során a Regisztráltak személyes adatainak kezelése a www.fundimini.hu oldalon történő regisztráció során elfogadott Adatkezelési szabályzatban foglaltak szerint történik.
A www.fundimini.hu oldal Adatkezelési szabályzatának elfogadásával a Szülő, Törvényes képviselő hozzájárult, hogy gyermeke az oldalon elérhető játékokban részt vegyen
és megadott személyes adatokat a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci
utca 19-21.) mint Adatkezelő, az alábbiak szerint kezelje a nyereményjátékban történő
részvétellel összefüggésben.
A játékban történő részvétel önkéntes, kifejezett hozzájáruláson alapul, a www.fundimini.hu
oldalon (a továbbiakban: Oldal) elérhető egyéb funkciók (a Fundimini Okospersely felület,
Okospersely és a Fundibörze játékok) a zsetonok beváltása nélkül is igénybe vehetők.

1. Az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés jogalapja az Oldalon történő regisztrációkor megadott személyes adatok tekintetében az 2016/679/EU számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
a) pontja, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti kifejezett hozzájárulás. A hozzájárulás önkéntes és bármikor visszavonható,
amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét.
Az Oldalra történő regisztrációval kapcsolatos adatkezelésről bővebben a www.fundimini.hu
Adatkezelési szabályzatában olvashat.
A „FundiMini zseton kivezetés” játék kapcsán az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó
a regisztrációkor megadott adatokat a nyertesek beazonosítása és kapcsolatfelvétel céljából kezeli.
A játéklezárását követően az Adatkezelő adatfeldolgozó igénybevételével a regisztrációkor megadott e-mail címen felveszi a kapcsolatot a Játékos Szülőjével, Törvényes képviselőjével a postázáshoz szükséges adatainak egyeztetése céljából.
a Szülő, Törvényes képviselő elérhetőségének önkéntes megadásával kifejezetten
hozzájárul ezen adatainak kezeléséhez és a Játékos zsetonjainak beváltásához.
A nyeremények postázáshoz szükséges személyes adatokat az Adatfeldolgozó rögzíti
és kizárólag postázáshoz szükséges kapcsolatfelvétel céljából tárolja, majd a nyeremények kézbesítését követően törli.
A regisztráció során, valamint a játék során megadott személyes adatok kizárólag
az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kezelésében állnak, harmadik személynek nem
kerülnek továbbításra.

2. Adatfeldolgozók
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a nyeremények eljuttatásához adatfeldolgozót vesz igénybe.
A nyereményjátékban elérhető ajándékok kiválasztása esetén a nyereményjátékban
résztvevő Játékos szülőjével, törvényes képviselőjével a regisztráció során megadott
e-mail címen a Mediator Group Kft. felveszi a kapcsolatot a postázáshoz szükséges
adatok egyeztetése céljából.
Adatfeldolgozó:
Mediator Group Reklámügynökség Kft.
• székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 58.
• cégjegyzékszám: 01-09-864793
• adatfeldolgozás helye: 1034 Budapest, Bécsi út 58.
• adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
• e-mail címe: info@mediatorgroup.hu
• telefonszáma: 06 1 225 1903
tevékenysége: kapcsolatfelvétel a zsetont beváltókkal, nyeremények kiszállítása
3. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A www.fundimini.hu oldalon regisztráltak bármikor jogosultak adataik kezeléséről
további tájékoztatást kérni, tiltakozni az adatok kezelése ellen, a kezelt adatok
helyesbítését, törlését és zárolását kérni, adathordozhatósággal való joggal élni, továbbá a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban a H-1922 Budapest címen, vagy
az adatkezeles@fundamenta.hu elérhetőségen keresztül.
4. Jogorvoslat
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),
illetve a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszékhez lehet fordulni.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
compliance@fundamenta.hu.
A Szervezők fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a Játék során, a Játékosokra
nézve előnyösebb feltételek megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

