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.
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. 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.
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.
Hírlevél és reklám
Ön az Otthonok és Megoldások online oldalon történő hozzájárulás megadásával hírlevelet kérhet.
Hozzájárulását bármikor visszavonhatja az oldalon elérhető Adatkezelési nyilatkozatban foglaltak
írtak szerint, továbbá ugyanitt olvashat az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól is.
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a Fundamenta adatvédelmi tisztviselőjéhez:
compliance@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 adat- együttes, 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 web- szerverek 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). Web böngészőjét 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 külső szolgáltatók, illetve a http://www.otthonokesmegoldasok.hu/ honlap üzemeltetője a Marquard
Media Magyarország Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis
adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngészô visszaküld egy
korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó
aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
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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 idôtartama:
- SID cookie: a munkamenet lezárultáig.
A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik
alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészôk 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 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.
Felhasználási feltételek
Tájékoztatjuk, hogy (www.otthonokesmegoldasok.hu) honlapon megjelenő információk és adatok
kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért a FundamentaLakáskassza Kft., illetőleg a Marquard Media Magyarország Kft. felelősséget nem vállal.
Ugyancsak nem tartoznak 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 rossz- indulatú
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 közzétett anyagokért, információkért, amelyek a (www.otthonokesmegoldasok.hu) oldalhoz
illegálisan kapcsolódnak.

www.fundamenta.

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.
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.
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