
Adatvédelmi tájékoztató

A www.otthonokesmegoldasok.hu honlap (továbbiakban: oldal) a Fundamenta-Lakáskassza Kft. 
(a továbbiakban FLK vagy Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 
19-21., cégjegyzékszám: 01 09 673867) oldala. 

Önkéntes és kifejezett hozzájárulásom esetén a Fundamenta-Lakáskassza Kft., mint adatkezelő a 
jelen honlapon megadott személyes adataimat (név, e-mail cím) adatfeldolgozó (Fundamenta-
Lakáskassza Zrt.) igénybevételével egységes nyilvántartásban kezeli abból a célból, hogy a 
hozzájárulást adó személyeket a Fundamenta csoport direkt marketing küldeményével 
(reklámmal) felkeresse. 

Adatfeldolgozó:  

• Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21, 
Telefonszám: 06-1-411-8181, Levélcím: H-1922 Budapest, honlap: www.fundamenta.hu, 
további elérhetőség: www.fundamenta.hu/kapcsolat)  

• Marquard Media Magyarország Kft.; Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony u. 7.; 
Tel.: 06-1-505-0800; Fax: 06-1- 505-0805 1300 Budapest, Pf. 278 (Weboldalon található 
tartalom szerkesztése, Hírlevélre feliratkozók adatbázisának kezelése) 

Tudomásul veszem, hogy a fentebb nevezett szervezetek az adataimat időben korlátozottan, a 
jelen hozzájárulás megadását követő 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelik. 

I. Az érintettek jogai 

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, amely azt jelenti, hogy bármely időpontban 
visszavonható, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján 
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok személyes adataim kezeléséről: 

• írásbeli tájékoztatást kérni, 

• a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni, 

• tiltakozhatok személyes adatai kezelése ellen, 

• jogában áll személyes adatai helyesbítését, kezelésének korlátozását, törlését kérni, 

• adathordozhatósághoz való jogával élni, 

írásban a H-1922 Budapest címen vagy az adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címen. 
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Adatvédelmi tájékoztató

Tudomásul veszem, hogy bármikor jogosult vagyok a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni 
írásban a H-1922 Budapest címen vagy a leiratkozas@fundamenta.hu e-mail címen. 

II. Jogorvoslat 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
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) lehet élni, 
vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: compliance@fundamenta.hu 
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