Játékszabályzat
„Otthonteremtôk Viadala” nyereményjáték
1. A JÁTÉK SZERVEZÔJE
A „Otthonteremtôk Viadala” szervezôje a Fundamenta-Lakáskassza Kft, lebonyolítója a Marquard Media Magyarország Kft. (Cím: 1031 Budapest, Záhony u. 7. - Graphisoft Park) (a továbbiakban: „Lebonyolító”) jár el.
2. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
2.1. A játékban az a 18. életévét betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkezô, a 8-as pontban meghatározott kizáró feltételek hatálya alá nem esô cselekvôképes természetes személy (továbbiakban: „Játékos”, illetve
„Szavazó”) vehet részt a Játék idôtartama alatt, aki:
• mind a Játékos, mind a Szavazó regisztrált felhasználója az www.otthonokesmegoldasok.hu weboldalnak,
mely regisztráció történhet a Játék idôtartalma alatt
• a Játékos a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala nyereményjátékban feltölti a saját képeit az általa választott felújított Ház vagy Lakás kategóriában, saját szövegét beküldi mellé, illetve
megjelöli a felújítás összegét, majd a megfelelô jelölônégyzetek kipipálásával a Játékszabályzat és az Adatkezelési szabályzat minden feltételét, és hozzájárul a megadott személyes adatainak Lebonyolító, valamint
a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (mint együttes adatkezelôk (továbbiakban:
együttesen Fundamenta) részérôl történô adatkezeléséhez
• a Szavazó megválaszolja a játék kérdést, a játék idôtartalma alatt összesen egyet az www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala nyereményjátékban, elfogadja a megfelelô jelölônégyzetek kipipálásával a Játékszabályzat és az Adatkezelési szabályzat minden feltételét, és hozzájárul a megadott személyes adatainak Lebonyolító és a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (mint együttes
adatkezelôk) részérôl történô adatkezeléséhez
A sikeres részvételhez szükséges, hogy a fent megnevezett összes feltétel teljesüljön. A Játékosok egyben
hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy az általuk feltöltött képeket és szövegeket mind a a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a késôbbiekben – idôbeli és területi korlátozás nélkül, valamint a
felhasználás minden módjára kiterjedôen felhasználhatja saját kiadásaiban, illetve online felületein.
3. A JÁTÉK IDÔTARTAMA
A játék idôtartalma 2016.11.23. 8:00 – 2016.12.19. 23:59 percig tart. Ez idô alatt tölthetik fel a játékosok
a felújított lakásokat, és a szavazás is végig elérhetô, a teljes idôtartam alatt lehet szavazni a feltöltött lakásokra.
4. NYEREMÉNYEK
A Játékosok között az alábbi nyeremények kerülnek kiosztásra:
• A Ház kategóriában a regisztrált Játékosok közül, a 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos közül választja ki a
zsûri a nyertest, a Játékos nyereménye egy Feldobox Ínyencek Asztala élmény utalvány.
• A Lakás kategóriában a regisztrált Játékosok közül, a 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos közül választja ki a
zsûri a nyertest, a Játékos nyereménye egy Feldobox Ínyencek Asztala élmény utalvány.
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• A Fundamenta Fôdíj: a Ház kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos és a Lakás
kategóriában regisztrált és 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos közül választja ki a zsûri a nyertest, akinek
nyereménye egy 2 fôre szóló wellness hétvége a tiszakécskei Barack Hotelbe, amely tartalmazza a 2 éjszaka
szállást 2 fô részére, félpanziós ellátást és korlátlan belépést a gyógy – és élményfürdôbe és a szaunavilágba. Az árak nem tartalmazzák az IFA-t, melynek mértéke 350 Ft/fô/éj.
• A Szavazók között a legpontosabb tippet adó játékosok nyernek.
- A legpontosabb szavazatot adó Játékos nyereménye egy 50 000 Ft-os SPAR utalvány.
- A második legpontosabb szavazatot adó Játékos nyereménye egy 30 000 Ft-os SPAR utalvány.
- A harmadik legpontosabb szavazatot adó Játékos nyereménye egy 20 000 Ft-os SPAR utalvány.
5. A JÁTÉK MENETE
5.1. A Játékos regisztrál a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala oldalon. A regisztráció
során megadja a következô adatait: név, telefonszám, e-mail cím és elfogadja a játékszabályzat és az adatkezelési
szabályzat minden feltételét a Játékszabályzat 2. pontjának megfelelôen, illetve, hogy az általa feltöltött képeket
és szövegeket a késôbbiekben mindhárom cég használhatja saját portfóliójában. Minden Játékos regisztrációja
során hozzájárulhat ahhoz, hogy a Fundamenta üzleti célból megkeresse (direktmarketing telefonhívás, levél,
hírlevél), és a hozzájárulás megadását Fundamenta a játék során +50 szavazattal jutalmazza. Ezek után, kiválasztja, hogy melyik kategóriában szeretne nevezni, majd feltölti az általa készített képeket, szövegeket és a felújítás
összegét is megadja. A Játékosnak szükséges jeleznie, hogy a felújítás Fundamentával, vagy anélkül készülte. Ha
minden feladatot teljesített, és minden információt megadott, akkor a Játékra való regisztrációja érvényes.
A 10 legtöbb szavazatot kapó Játékos pályázata a Ház, Lakás és Fundamenta Fôdíj kategóriában a zsûri elé kerül,
akik ezek közül fogják kiválasztani a nyertest.
5.2. A Szavazó regisztrál a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala oldalon. A regisztráció során megadja a következô adatait: név, e-mail cím és elfogadja a játékszabályzat és az adatkezelési szabályzat minden feltételét a Játékszabályzat 2. pontjának megfelelôen. Ezek után kiválasztja, hogy melyik kategóriában szeretné leadni szavazatát és melyik pályázatra. Ezek után megválaszolja (megtippeli) a játékhoz kapcsolódó kérdést (Tippeld meg, hogy a játékosok összes felújításának mi lesz az összértéke a játék végén!), és ezzel
a szavazata érvényes lesz és regisztrálja magát a játékba. Minden Szavazó regisztrációja során hozzájárulhat
ahhoz, hogy a Fundamenta üzleti célból megkeresse (direktmarketing telefonhívás, levél, hírlevél), és a hozzájárulás megadása esetén Szavazó két tippet adhat le. A nyereményekre a három legpontosabb tippet adó játékosok
lesznek jogosultak. Tippazonosság esetén az idôben szavazatát hamarabb leadó játékos lesz jogosult a nyereményre.
6. NYEREMÉNY ÁTVÉTELE
6.1. A nyertes Játékosokat és Szavazót a Lebonyolító a megadott e-mail címen vagy telefonszámon tájékoztatja
a nyeremény átvételével kapcsolatos további információkról.
6.2. A Lebonyolító a pályázat eredményét, illetve a nyertesek nevét haladéktalanul közzéteszi a www.otthonokesmegoldasok.hu/otthonteremtok-viadala oldalán, illetve az Otthonok & Megoldások Facebook oldalán.
6.3. Az a nyertes, aki az értesítést követô 15 napig nem jelentkezik a nyereményért, a játékból kizárható, és a
sorban következô legtöbb szavazatot kapó Játékos, vagy következô Szavazó értesíthetô, aki ugyanazon feltételekkel veheti át a nyereményét.
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6.4. A nyeremény pénzre nem váltható.
7. ADÓZÁS
A nyereményt terhelô közterheket a Lebonyolító a kifizetéskor levonja, bevallja és befizeti. A nyerteseket a nyeremények után közteherfizetési kötelezettség nem terheli.
8. KIZÁRÓ TÉNYEZÔK
8.1. A nyereményjátékban a Szervezô, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, a Fundamenta-Lakáskassza Kft. illetve a
Lebonyolító munkatársai és azok törvényben meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt (Ptk. 8:1. §
(1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói).
8.2. A Lebonyolító nem vállal felelôsséget a Játékos szándékosan félrevezetô vagy téves adatközlésébôl eredô
hibákért.
9. ADATVÉDELEM
9.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. Az adatkezelôk és a Lebonyolító minden személyes adatot,
amelyhez a nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelôen
kezel.
9.2. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
• üzleti célú megkeresés (direkt marketing, O&M hírlevél küldés) – ajándék kézbesítésével kapcsolatban kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés idôtartama a Játékon történô regisztrációtól számított 5 év, kivéve ha a Játékos máshogy rendelkezik.
Az adatok nem kerülnek továbbításra az adatkezelôkön kívül harmadik fél számára.
A Játékos jelentkezésével hozzájárul, ahhoz, hogy nyerése esetén neve megjelenjen a www.otthonokesmegoldasok.hu oldalon.
9.3. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, így különösen megfelel az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény (Infótv.), a gazdasági reklámtevékenység alapvetô feltételeirôl és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) rendelkezéseinek.
A játékos bármikor jogosult adatai kezelésérôl tájékoztatást kérni, tiltakozhat az adatai kezelése ellen, jogában
áll adatai helyesbítését, kezelésének – kötelezô adatkezelés körét kivéve – törlését és zárolását, a jövôbeni
reklámküldés megtiltását kérni írásban a játékhoz kapcsolódó adatkezelési szabályzatban írt módon (a https://
www.fundamenta.hu/web/guest/leiratkozas oldalon) vagy a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (1052 Budapest,
Váci utca 19-21.) címre vagy az leiratkozas@fundamenta.hu elektronikus címre küldött ilyen tartalmú levéllel. A játékos az adatai kezelésérôl, esetleges adatfeldolgozó személyérôl további információkat az adatkezelési
szabályzatban olvashat és írásbeli választ is kérhet. Jogorvoslati lehetôséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím:
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ügyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám +36 1 391 1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni vagy a lakóhely
vagy tartózkodási hely szerinti bírósághoz fordulni.
A Játékos a törlés során csak összes adatának törlését kérheti, nincs lehetôség részleges törlésre. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a
Nyeremény átadása elôtt kérelmezi.
9.4. A Játékos a Játék során kizárólag a Játékhoz kapcsolódóan tehet jognyilatkozatokat személyes adatai
kezelésével kapcsolatosan.
Amennyiben a Játékos a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21.) ügyfele, a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem tudja figyelembe venni, ha a Játékos korábban
személyes adatai kezelésével kapcsolatosan eltérôen nyilatkozott, mert sem a Fundamenta-Lakáskassza Kftnek, sem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt-nek nem áll módjában a Játékost a megadott személyes adatok útján
beazonosítani. Így amennyiben egyébként is le szeretné tiltani az adatai reklámcélú kezelését, akkor lakás-elôtakarékossági szerzôdésszáma, neve, anyja neve, születési ideje és helye, lakcíme adatai megadásával, ilyen tartalmú nyilatkozat info@fundamenta.hu, vagy a 1922 Budapest címre történô eljuttatásával tudja azt megtenni.
A visszavonó nyilatkozatot a Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., illetve a Lebonyolító öt munkanapon belül dolgozza fel.
9.5. A Játékhoz kapcsolódó NAIH adatkezelési nyilvántartási számok:
Fundamenta-Lakáskassza Kft.: NAIH-92074/2016
Fundamenta-Lakáskassza Zrt.: NAIH- 94196/2016
9.6. A játék semmilyen módon nem áll kapcsolatban a Facebook-kal, a Facebook semmilyen módon nem támogatja, felügyeli és ellenôrzi azt. A közzétett információ nem jut a Facebook birtokába. Bármilyen kérdés, megjegyzés vagy panasz a szervezôhöz továbbítható, és nem a Facebookhoz.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése
stb.), a Nyeremény kézbesítésének – Szervezô, és a Lebonyolító érdekkörén kívül esô – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, sem a FundamentaLakáskassza Kft., sem a Lebonyolító semmilyen felelôsséget nem vállal.
10.2. A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve a Lebonyolító kizárja a felelôsségét minden, a www.otthonokesmegoldasok.hu weboldalt, illetve az azt mûködtetô szervert ért külsô, ún.
SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetôen, úgy ezen esetekre
a Szervezô, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. illetve a Lebonyolító semminemû felelôsséget nem vállal.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve Lebonyolító kizárja a felelôsségét a
Weboldal rajta kívülálló okból történô meghibásodásáért, amely idôtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy
a hiba okát mielôbb feltárja, illetve megszüntesse.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. fenntartja magának a jogot arra, hogy amenynyiben valamely Játékos részérôl bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek,
Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértô
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magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból.
Ha a Játékos adatfeltöltés vagy feltöltés közben bezárja a böngészô ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Fundamenta-Lakáskassza
Kft. és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt, illetve a Lebonyolító semmilyen felelôsséget nem vállal.
11. INFORMÁCIÓK
További részletes információk a Játékkal kapcsolatban a következô weboldalon érhetôek el:
www.otthonokesmegoldasok.hu
A Szervezô fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályt a játék során, a Játékosokra nézve elônyösebb feltételek
megállapításával egyoldalúan megváltoztassa.

Budapest, 2016.11.23.
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