JOGI NYILATKOZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ
Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat, az oldal megnyitásával és adatai
elküldésével Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a
feltételekkel, ne lépjen tovább az oldalon.
Adatkezelési nyilatkozat:
Bevezetés: A Fundamenta-Lakáskassza Kft. számára kiemelt fontosságú cél az Otthonok és
Megoldások (www.otthonokesmegoldasok.hu) oldal, továbbiakban: (Oldal) látogatói által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési
jogának biztosítása. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
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.
és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 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.
Oldal

megtekintése:

A

Fundamenta-Lakáskassza

Kft.

Oldalát

(www.otthonokesmegoldasok.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül
szabadon látogathatja és személyes jellegű információ megadása nélkül is megismerkedhet az
oldalon levő információkkal.
Regisztráció: Amennyiben Ön az Oldalon keresztül regisztrációs lap kitöltésével regisztrál,
e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat ad meg (felhasználó név, vezeték és
keresztnév, e-mail cím, jelszó), azzal hozzájárulását adja, hogy megadott adatait a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az Adatvédelmi
Tájékoztatókban foglaltak szerint kezelje. Az adatszolgáltatása önkéntes.
A fentiek alapján:
1.
a) Amennyiben az érintett személy ellátogat az Otthonok és Megoldások online
oldalra http://www.otthonokesmegoldasok.hu) majd az oldalon regisztrál és elfogadja az
Otthonok és Megoldások online oldal adatkezelési szabályzatát, abban az esetben egyúttal
kifejezett hozzájárulását adja ahhoz is, hogy az általa a regisztráció során szolgáltatott
személyes adatokat (felhasználónév, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév, jelszó)
a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) és a FundamentaLakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.), mint adatkezelők kezeljék.

A regisztráló személy a regisztrációval egyúttal a kedvenc cikkeit, információit tudja letárolni,
később előkeresni.
Amennyiben pedig az érintett kipipálja az üzletszerzési célú megkeresésekhez való
hozzájárulást megadó checkbox-ot, abban az esetben hozzájárul ahhoz is, hogy a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt., és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megkereshesse őt
üzletszerzési célból, hírlevelet küldjön a számára.
Az Érintett az Otthonok és Megoldások online oldal (http://www.otthonokesmegoldasok.hu)
regisztrációhoz kötött részeire jelszóval be tud lépni.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a regisztráció során
megadott e-mail címhez kapcsolódóan kezeli a regisztráló személyek jelszavát az oldalhoz
való hozzáférés céljából jelszó emlékeztető biztosítása céljából. A regisztráló személy az
Otthonok és Megoldások online oldal regisztrációhoz kötött oldalához az oldalra való későbbi
visszatérés során kizárólag jelszóval férhet hozzá.
1. b) Amennyiben a Fundamenta 2014. május 12. és 2014. június 15. napja között a ”Töltsd
meg a szobát nyereményekkel” elnevezésű nyereményjátékában (továbbiakban: Játék) az
érintett személy (Játékos) a Játék adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezett
hozzájárulását adta ahhoz, hogy az általa szolgáltatott személyes adatokat (név, e-mail cím,
lakcím, születési dátum, telefonszám, nem) a játék szervezői, mint adatkezelők, azaz a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) és a FundamentaLakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) a Játék lezárultát követően is kezelje.
A Játékos a fent megnevezett – az Otthonok és Megoldások online oldalon keresztül elérhető
Játékba való regisztrációval tehát egyben az Otthonok és Megoldások – online oldal külön
regisztrációval elérhető felületére is regisztrált.
Amennyiben a Játékos a Játék során külön hozzájárulását adta a személyes és a kérdőívből
eredő adatai kezeléséhez, abban az esetben az adatait a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. reklámcélú megkeresések eljuttatása céljából is kezeli. A
Játékos e hozzájárulása kiterjed arra is, hogy a Játékot követően a Fundamenta-Lakáskassza
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.
Az 1. a) és az 1. b). pontban megjelölt személyeket (regisztráló személy és a Játékos) a
továbbiakban „Érintett” néven nevezzük.
A reklámcélú adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztrációt követő 5 éves időtartamra
vonatkozik kivéve, ha az Érintett ettől eltérően rendelkezik.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az elektronikus úton
beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon kezeli és tartja nyilván.
Mivel a Játékban történő regisztráció az Otthonok és Megoldások online regisztrációhoz
kötött oldalra való belépést is biztosította, 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 Játék során történő regisztráció esetén a regisztrációhoz kötött oldalon
(http://www.otthonokesmegoldasok.hu) a fent írtakkal egyezően az Érintett ezúttal is a
kedvenc cikkeit, információit tudja letárolni, később előkeresni, amennyiben pedig
hozzájárult ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor az e-mail címe megadása annak küldéséhez
szükséges. Kérelme esetén pedig a Fundamenta–Lakáskassza Kft. és a Fundamenta–
Lakáskassza Zrt. hírlevelet küld a számára.
Amennyiben az Érintett a http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu weboldalon
hozzájárulását adta az üzletszerzési célú megkeresésekhez (akár 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 az Érintett a Játékban nem vett részt, vagy az Otthonok és
Megoldások online oldalra való ellátogatása során külön nem adott üzletszerzésű célú
megkeresésekhez való hozzájárulást.
A Játék során a kérdőívből származó adatok (a Játékos pénzügyi szokásaira vonatkozó
kérdések) megadása önkéntes volt, azonban ha a Játékos ismertette azokat, akkor a
Fundamenta a kapott információkat a személyre szabott megkeresés céljából felhasználhatja.
A Fundamenta a regisztráció során megadott e-mail címhez kapcsolódóan kezeli az Érintettek
jelszavát, a jelszó megadásával és használatával az Érintett, amennyiben a Játékban nem vett
részt, illetve 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 ismertette azokat, akkor a Fundamenta a kapott információkat a
személyre szabott megkeresés céljából felhasználhatja.
A játék után illetve az Otthonok és Megoldások online oldal esetén:
A Játék időtartamát követően a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. az Érintett 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 az
Érintetthez postai, illetve elektronikus (email, SMS vagy MMS) vagy telekommunikációs
eszköz útján.
Amennyiben
az
Érintett
az
Otthonok
és
Megoldások
online
oldalra
http://www.otthonokesmegoldasok.hu) történt regisztráció során adta meg hozzájárulását a
következő személyes adatai kezeléséhez: felhasználónév, e-mail cím, vezetéknév, keresztnév,
jelszó, vagy az üzletszerzési célú megkeresésekhez (hírlevelek küldéséhez), abban az esetben
a fenti adatait a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
visszavonásig kezeli.

Az Érintett előzetes kérelme esetén a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a FundamentaLakáskassza Zrt. hírlevet küld a számára. Amennyiben a hírlevelek küldéséhez való
hozzájárulását az Érintett visszavonja, abban az esetben a hozzájárulása visszavonását
követően továbbiakban adatait a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza
Zrt. sem kezeli.
Hírlevél és reklám: Ön az Otthonok és Megoldások online oldalon hírlevelet kérhet.
Amennyiben Ön a http://nyeremenyjatek.otthonokesmegoldasok.hu játékban reklámcélú
megkeresést kért, azzal Ön egyúttal az Otthonok és Megoldások online Oldalról hírlevelet is
kért. Ön bármikor visszavonhatja az adott hozzájárulását a lentebb írtak szerint.
Adatkezelési elvek, az érintettek jogai és kötelezettségei: A Fundamenta-Lakáskassza Kft.
és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. mindazon természetes személyek személyes adatait
bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében
személyes adatot adtak meg a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza
Zrt. részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A
Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a tudomására jutott
személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan
biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat.
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. Kérelmére a FundamentaLakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. tájékoztatást ad személyes adatai
kezeléséről, továbbá bármikor kérheti a Fundamenta-Lakáskassza Kft. által kezelt személyes
adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével –
törlését

vagy

zárolását.

A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt a törlés helyett zárolja az
Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk
alapján

feltételezhető,

hogy

a

törlés

sértené

az

Ön

jogos

érdekét.

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési
cél,

amely

a

személyes

adat

törlését

kizárta.

Az Ön helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmének Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. általi elutasítása esetén bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Tájékoztatjuk, hogy Ön a reklámcélú üzenetekhez való hozzájárulását bármikor
visszavonhatja, - írásban a 1922 Budapest címre küldött levél formájában vagy
- elektronikus úton az info@fundamenta.hu küldött e-mailben. A visszavonó nyilatkozatot a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. kettő munkanapon belül dolgozza fel.
Amennyiben Ön a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.)lakáselőtakarékoskodó ügyfele, a Fundamenta és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem tudja
figyelembe venni, ha Ön korábban személyes adatai kezelésével kapcsolatosan eltérően
nyilatkozott, mert sem a Fundamentának, sem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nek nem áll
módjában Önt 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.
Az Oldalon esetlegesen található, marketing célú kérdőívek kitöltése önkéntes, az abban
foglalt információkat, véleményeket a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a FundamentaLakáskassza Zrt. az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatás biztosítása érdekében
használhatja fel.
3. A Játékban és / Otthonok és Megoldások online oldalon keresztül történő regisztrációval
adott felhatalmazás alapján 2014. június 15. napjától vagy a későbbiekben megadott
hozzájárulás esetén az adatkezeléshez való hozzájárulás napjától a rögzített adatok kezelője:
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

Adatfeldolgozó a Játék után az Otthonok és Megoldások online oldal regisztrációs felülete
szempontjából, illetve a nyereményjátékon való részvételtől függetlenül kifejezetten az
Otthonok és Megoldások (http://www.otthonokesmegoldasok.hu) online oldalon történő
regisztráció megadott, érintett adatkör (felhasználónév, vezeték és keresztnév, e-mail cím,
jelszó) vonatkozásában: Sanoma Media Budapest Zrt.
Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-044658
NAIH
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Budapest
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
1125
NAIH 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.
NAIH-75252/2014 - Otthonok és Megoldások online oldalon történő regisztráció biztosítása
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kérjük, forduljon a FLK belső adatvédelmi
felelőséhez:
Név:

Dr.

Ferencz

Iván

Elérhetőség: H-1922 Budapest, info@fundamenta.hu
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-k 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. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 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.
Az Oldal a Fundamenta-Lakáskassza Kft-től és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.-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 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 külső szolgáltatók illetve a http://www.otthonokesmegoldasok.hu/ honlap üzemeltetője a
Sanoma Media Budapest Zrt. 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.
Felhasználási feltételek:
Tájékoztatjuk, hogy (www.otthonokesmegoldasok.hu) honlapon megjelenő információk és
adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a
Fundamenta-Lakáskassza Kft., illetőleg a Sanoma Média Budapest Zrt. felelősséget nem
vállal. A Fundamenta-Lakáskassza Kft., illetőleg a Sanoma Média Budapest Zrt. 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.

és

a

Fundamenta-Lakáskassza

Zrt.

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., a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. illetőleg a Sanoma Média
Budapest

Zrt.

nem

tartozik

felelősséggel

azokért

a

károkért,

amelyek

a

(www.otthonokesmegoldasok.hu) 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 Fundamenta-Lakáskassza Kft-t nem terheli felelősség olyan harmadik személy által
létrehozott

vagy

közzé

tett

anyagokért,

információkért,

amelyek

a

(www.otthonokesmegoldasok.hu) oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.
Szerzői jog:
A (www.otthonokesmegoldasok.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.

