
Adatkezelési tájékoztató 

Otthonteremtő viadala nyereményjáték 

Jelen Adatkezelési tájékoztató, valamint az „Otthonteremtők viadala” elnevezésű nyereményjáték 
Játékszabályzatában foglaltak elfogadásával a Játékos és a Szavazó (a továbbiakban: Résztvevő) 
hozzájárul, hogy a www.otthonokesmegoldasok.hu oldalon történt regisztrációkor megadott személyes 
adatait a Fundamenta Lakáskassza Kft. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) mint Adatkezelő, az 
alábbiak szerint kezelje a nyereményjátékba történő részvétellel összefüggésben. 

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes, kifejezett hozzájáruláson alapul, amelyet a 
Résztvevők checkbox bepipálásával adnak meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely jog 
gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés 
jogszerűségét. 

A nyereményjátékkal összefüggésben kezelt személyes adatok 

1. A Játékos a feltölti minimum 1 db, maximum 5 db saját fényképét az általa választott felújított 
Ház vagy Lakás kategóriában, illetve megjelöli a felújítás összegét és azt, hogy Fundamentás 
felújítás volt-e. A regisztráció során a Játékos megadja a nevét, e-mail címét és telefonszámát. 

2. A Szavazó neve és e-mail címe megadása után regisztrálja magát a nyereményjátékban. 

3. A Résztvevők feliratkozhatnak az Otthonok és Megoldások oldal hírlevelére. 

Az adatkezelés célja, jogalapja, és az adatkezelés időtartama 

• Az adatkezelés célja, hogy az Otthonteremtők viadala nyereményjátékban Résztvevők közül 
kiválasztott Nyertes játékosokkal a Fundamenta-Lakáskassza Kft. adatfeldolgozók 
igénybevételével felvegye a kapcsolatot a nyeremények kézbesítése céljából.  

A nyeremények postázáshoz szükséges személyes adatokat az Adatkezelő és az adatfeldolgozók 
kizárólag a nyeremények postázása céljából tárolják, majd a nyeremények kézbesítését követően 
törlik. 

• Továbbá a regisztráló a nyereményjátékban történő részvétellel elfogadja, hogy a Játékos által 
feltöltött képeket és szövegeket Fundamenta-Lakáskassza Kft., mint adatkezelő és a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt., valamint a Marquard Média Kft.  mint adatfeldolgozó saját portfóliójában 
reklámcélból  felhasználja. 

A feltöltött képeket és szövegeket az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a regisztrációt követően 3 évig 
vagy a felhasználáshoz adott hozzájárulás visszavonásig kezelik, ezt követően törlik rendszereikből. 

• Hírlevélre feliratkozás céljából, külön checkbox segítségével megadott önkéntes és kifejezett 
hozzájárulás esetén a Fundamenta-Lakáskassza Kft., mint adatkezelő és a Fundamenta-
Lakáskassza Zrt., mint adatfeldolgozó direkt marketing megkeresés céljából (O&M hírlevél, eDM 
küldés). kezeli a Résztvevők nyereményjáték során megadott kapcsolattartási adatait (telefonszám, 
e-mail cím).  

Direkt marketing feliratkozás esetén a személyes adatokat a Fundamenta csoport a hozzájárulás 
megadását követő 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Az adatkezelés jogalapja az oldalon történő regisztrációkor megadott személyes adatok tekintetében az 
2016/679/EU számú Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) a) pontja szerinti kifejezett 
hozzájárulás. 
A nyereményjáték során megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag az 
Adatkezelő és az adatfeldolgozók kezelésében állnak, harmadik személynek nem kerülnek 
továbbításra.  

http://www.otthonokesmegoldasok.hu


A játék során mindenki naponta egyszer jogosult arra, hogy szavazatát leadja. Ezt a Marquard 
Média Kft. cookie beállítások segítségével figyeli, amely cookie adatokat a Marquard Média Kft. 
a játék végéig őrzi. 

Adatfeldolgozók 
Marquard Média Magyarország Kiadó Kft. 

• székhely: Graphisoft Park, 1031 Budapest, Záhony utca 7. 
• cégjegyzékszám: 01 09 067082 
• adatfeldolgozás technológiája: elektronikus 
• e-mail címe: info@marquardmedia.hu 
• telefonszáma: 06 1 505 0800 
• tevékenység: nyeremények kiszállítása 

Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 

• székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21. 
• cégjegyzékszám: 01 10 043304 
• adatfeldolgozás technológiája: elektronikus 
• e-mail címe: www.fundamenta.hu/kapcsolat 
• telefonszáma: 06-1-411-8181 
• tevékenység: nyeremények kiszállítása, direkt marketing megkeresés 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok 
A www.otthonokesmegoldasok.hu oldalon a nyereményjátékba regisztráltak bármikor jogosultak 
adataik kezeléséről  

• további tájékoztatást kérni,  
• tiltakozni az adatok kezelése ellen,  
• a kezelt adatok helyesbítését, törlését és kezelésének korlátozását kérni,  
• adathordozhatósághoz való jogukkal élni,  

írásban a H-1922 Budapest címen, vagy az adatkezeles@fundamenta.hu elérhetőségen keresztül. 

A Résztvevők bármikor jogosultak a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni írásban a H-1922 
Budapest címen vagy a leiratkozas@fundamenta.hu e-mail címen. 

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 t isztviselőjének elérhetősége: 
compliance@fundamenta.hu. 
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