Jogi nyilatkozat
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 FundamentaLakáskassza 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
szerint, továbbá ugyanitt olvashat az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól is.
Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon a Fundamenta adatvédelmi tisztviselőjéhez: compliance@fundamenta.hu

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 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 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 közzétett anyagokért, információkért, amelyek a (www.otthonokesmegoldasok.hu) oldalhoz illegálisan kapcsolódnak.

Jogi nyilatkozat
Szerzői jog
A (www.otthonokesmegoldasok.hu) honlap tartalma, az oldal arculata és a megjelenő dizájn a
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 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 FundamentaLakáskassza Zrt. előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes honlapról származó
tartalom, vagy tartalomrész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.

