Adatvédelmi szabályzat

I. Bevezetés
A jelen szabályzat a www.funder.hu honlap adatvédelmi szabályzata. A
www.funder.hu honlap (a továbbiakban: oldal) a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
(a továbbiakban: FLK) oldala. Az oldal megnyitásával, továbbá adatai
elküldésével Ön elfogadja a jelen szabályzatban írt feltételeket.
Az FLK számára kiemelt fontosságú cél az (www.funder.hu) oldal látogatói által
rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs
önrendelkezési jogának biztosítása. Az FLK 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. Az FLK a látogatók
személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal (különösen a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: „Általános
Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény továbbiakban:
„Infotv.”rendelkezéseivel) 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.
Adatkezelő adatai:
Név: Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (a továbbiakban: FLK vagy adatkezelő)
Székhely: 1052 Budapest, Váci u. 19-21
Levélcím: H-1922 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-10-043304
Honlap: www.fundamenta.hu/kapcsolat
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Harmathy Katalin, Compliance igazgatóság,
Levelezési cím: H-1922 Budapest, email cím: compliance @fundamenta.hu
Az adataival és adatai kezelésével kapcsolatos kérdései esetén, kérjük, forduljon
hozzánk bizalommal az alábbi email címen: info@funder.hu
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II. Az oldal megtekintése:
az FLK oldala (www.funder.hu) mindenfajta személyes jellegű információ
megadása nélkül szabadon látogatható, és személyes jellegű információ megadása
nélkül is megismerkedhetnek az érdeklődők az oldalon levő információkkal,
továbbá használhatják a programkeresőt.
III. Regisztráció:
Lehetőség van arra, hogy az oldalon regisztráljon az érdeklődő. A regisztrációval
plusz funkciók érhetők el az oldalon belül. Amennyiben regisztráló az oldalon
keresztül regisztrációs pontok kitöltésével regisztrál, személyes adatokat ad meg,
elfogadja a jelen adatkezelési szabályzatot, azzal kifejezett hozzájárulását adja,
hogy megadott adatait az FLK, mint adatkezelő és a jelen szabályzatban megjelölt
adatfeldolgozók (lentebb) a jelen adatkezelési szabályzatban és az FLK
www.fundamenta.hu nyitóoldalon elérhető Adatvédelmi Tájékoztatójában
foglaltak szerint kezelje. Az érdeklődő az oldalra történő regisztrációval létre hoz
egy személyes, saját profil oldalt.
A kezelt adatok köre: felhasználó név, e-mail cím, jelszó
Az adatkezelés célja: A felhasználó azonosítása, plusz funkciók használata
érdekében. A felhasználó a regisztrációt követően jogosult programajánlatainak
feltöltésére.
Az adatkezelés jogalapja: A regisztráló önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
Adatkezelés időtartama: Az FLK az adatait a regisztrációt követően visszavonásig
kezeli.

III. Hírlevél és reklám regisztrálók esetében:
A regisztráló külön hozzájárulása esetén személyes adatait az FLK és a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. mint adatfeldolgozó reklámcélú megkeresések
eljuttatása céljából is kezelik, továbbá adatfeldolgozásra jogosultak a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízottai, a Fundamenta Személyi Bankárok.
A regisztráló az oldalon hírlevelet, reklámot kérhet e-mail címére, A regisztráló a
reklámcélú megkeresésekhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a VI.
pontban írtak szerint, amely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
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A kezelt adatok köre: e-mail cím
Az adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja, hogy fent nevezett
szervezetek az ehhez hozzájárulást adó személyeket írásban, hírlevél útján
reklámmal felkeressék közvetlen üzletszerzés céljából.
Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló önkéntes és kifejezett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: az FLK és a Fundamenta-Lakáskassza Kft.
reklámcélból az adatait a regisztrációt követően 5 évig vagy visszavonásig kezelik.
IV. Adatfeldolgozók:
Fundamenta-Lakáskassza Kft.





székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21.
cégjegyzékszám: 01-09-673867
levelezési cím: 1922 Budapest, Váci utca 19-21.
telefonszám: 06 1 411 8181

Mediator Group Kft.








székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 58. II. emelet
cégjegyzékszám: 01-09-864793
e-mail cím: info@mediatorgoup.hu
telefonszám: 06 1 225 1903
adatfeldolgozás helye: 1034 Budapest, Bécsi út. 58. II. emelet
adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
adatfeldolgozói tevékenysége: adatrögzítés, technikai háttér biztosítása

V. Egyéb adatkezelések:
Amennyiben az érintett személy technikai problémát észlel a regisztrációval
kapcsolatosan, jelezni tudja az FLK felé az info@funder.hu e-mail címen, a
probléma leírásával. Az FLK munkatársai 48 órán belül (kettő munkanap)
felveszik az érintettel a kapcsolatot. Az FLK a probléma leírásához kapcsolódó
adatokat a probléma rendezése céljából, annak kivizsgálásáig, lehetőség szerint
megoldásáig kezeli, melyhez adatfeldolgozói segítséget nem vesz igénybe.
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VI. Az érintettek (regisztráló) jogai, regisztrációs és/vagy reklámcélú
hozzájárulás visszavonása
Az FLK a tudomására jutott személyes adatokat védi, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az
alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az FLK szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi
rendelkezések megtartásával történik. Az FLK bármikor lehetőséget biztosít a
regisztrálónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, a
regisztráló kérheti a saját adatai törlését, illetve törölheti saját, a regisztrációval
létrehozott profiloldalát.
A regisztráló bármikor jogosult személyes adatai kezeléséről:
•

írásbeli tájékoztatást kérni,

•

a rá vonatkozóan kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kérni,

•

tiltakozhatok személyes adatai kezelése ellen,

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

adathordozhatósághoz való jogával élni

•

a jövőbeni reklámküldés megtiltását kérni

írásban a 1922 Budapest, Váci utca 19-21. címre küldött levél formájában vagy
elektronikus úton az leiratkozas@fundamenta.hu címre küldött e-mailben.
Amennyiben a regisztráló az FLK lakáselőtakarékoskodó ügyfele, az FLK nem
tudja figyelembe venni, ha a regisztráló korábban személyes adatai kezelésével
kapcsolatosan eltérően nyilatkozott, mert sem az FLK-nak, sem a FundamentaLakáskassza Kft-nek nem áll módjában a regisztrálót a megadott személyes
adatok útján beazonosítani.
Így amennyiben egyébként is le szeretné tiltani az adatai reklámcélú kezelését,
akkor azt megteheti a 1922 Budapest címre címzett, továbbá az
adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címre vagy a www.fundamenta.hu/kapcsolat
elektronikus űrlapon keresztül küldött ilyen tartalmú levéllel.

VII. Jogorvoslat
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Jogorvoslati
lehetőséggel,
panasszal
a
Nemzeti
Adatvédelmi
és
Információszabadság Hatóságnál (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; e-mail cím: ügyfelszolgalat@naih.hu, telefonszám +36 1 391
1400; honlap címe: http://naih.hu) lehet élni, vagy a lakóhelyem vagy
tartózkodási helyem szerinti törvényszékhez fordulhat.

VIII. Cookie/ süti kezelési tájékoztató:
Tájékoztatjuk, hogy az oldal cookie-kat használ az ismétlődő felhasználók
azonosítására és a felugró ablakok tárolására (ezeket számítógépe maximum 30
napig tárolja, nem gyűjt adatokat gépéről, felhasználói szokásairól).
Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatot, például nevet
vagy e-mail címet. A cookie egy olyan kis adategyüttes, 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.
Webböngészőjét úgy is beállíthatja, hogy a böngészőprogram üzenettel
tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezésekor,vagy hogy az megakadályozza a cookiek elhelyezését. Ha nem engedélyezi a cookie-kat böngészőjében, az oldal akkor is
teljes funkcionalitású marad.
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 cookie).
Az adatkezelés időtartama: a munkamenet lezárultáig.
Az oldal a FLK-tól 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. Az FLK 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
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általi kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, a
www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon található űrlapon keresztül. Adatvédelmi
szabályzat A portál látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független
mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik.
A mérési adatok kezeléséről az felhasználó a www.google-analytics.com címen tud
tájékozódni.
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.
A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó
számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha
a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, az azt kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a
korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja
böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a
böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem beállításai alatt,
cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

