Adatvédelmi szabályzat
I.

Bevezetés

A jelen szabályzat a www.egyujelet.hu honlap adatvédelmi szabályzata.
A www.egyujelet.hu honlap (továbbiakban: oldal) a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban
FLK vagy Fundamenta-Lakáskassza Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21., cégjegyzékszám:
01-09-673867) oldala.
Az FLK számára kiemelt fontosságú cél az (www.egyujelet.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”) 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.
Az oldal megnyitásával, továbbá személyes adatok (név, e-mail cím, irányítószám, telefonszám,
születési év, tesztkérdésekre adott válaszok, annak letárolása, hogy mely oldalról érkezett a
regisztráció, a regisztráció dátuma) megadásával és üzleti célú megkeresésekhez adott kifejezett
hozzájárulással a regisztráló elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban írt feltételeket.
Lehetősége van arra, hogy tesztkérdésekre válaszoljon a látogató, amennyiben nem regisztrál, akkor
azok nem képezik az adatkezelés alapját.
II.

További érintett személyek

Adatkezelő adatai:
Fundamenta Lakáskassza Kft.
Székhely: 1052 Budapest, Váci utca 19-21
Levélcím: H-1922 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-09-673867
E-mail cím: info@fundamenta.hu
Adatfeldolgozók adatai:
Mediator Group Kft.
Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 58 II. emelet
Cégjegyzékszám: 01-09-864793
E-mail cím: info@mediatorgroup.hu
Adatfeldolgozás helye: 1034 Budapest, Bécsi út 58 II. emelet
Adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
IST-ONLINE Marketing Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Zagyva utca 11.
Cégjegyzékszám: 05-09-013781
E-mail cím: info@spaceweb.hu

Telefonszám: +36 30 964 0036
Adatfeldolgozás technológiája: elektronikus
Adatfeldolgozás helye: Iliad Datacenter DC2 - 29 Rue Edith Cavell, 94400 Vitry-sur-Seine,
Franciaország
Továbbá adatfeldolgozásra jogosultak a Fundamenta-Lakáskassza Kft. megbízottai, a Fundamenta
Személyi Bankárok.
III.

Az oldal megtekintése

Az oldal mindenfajta személyes jellegű információk megadása nélkül szabadon látogatható és
személyes jellegű információ megadása nélkül is megismerkedhetnek az érdeklődők az oldalon lévő
információkkal.
IV.

Regisztráció

Amennyiben az oldalon keresztül a látogató személyes adatokat (név, e-mail cím,
irányítószám, telefonszám, születési év) és tesztkérdésekre válaszokat ad meg és
kifejezetten
hozzájárul,
az
FLK
a
megadott
adatokat,
válaszokat
továbbítja
az adatfeldolgozó Személyi Bankárainak azért, hogy célzott ajánlattal felkeressék és
ismertessék, hogyan lehet a látogató az FLK pénzügyi szolgáltatás közvetítésére
jogosult Személyi Bankára.
A regisztráló kifejezett hozzájárulása esetén tehát személyes adatait az FLK üzleti célú megkeresések
eljuttatása céljából kezeli. Üzleti cél alatt kizárólag annak ismertetését érti az FLK, hogy hogyan lehet
valaki a Személyi Bankár, milyen feltételeket kell ahhoz teljesítenie, hogy valaki pénzügyi közvetítő
legyen.
A Fundamenta-Lakáskassza Kft. a személyes adatokat időben korlátozottan, a regisztrációt követően
5 évig vagy visszavonásig kezeli. A hozzájárulás bármely időpontban visszavonható, amely jog
gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét.
A regisztráló a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a V. fejezetben írtak szerint.
Amennyiben a látogató UTM kóddal (annak letárolása, mely oldal, melyik felületéről érkezett)
ellátott linken keresztül érkezik az oldalra, ebben az esetben az oldal letárolja, hogy a látogató milyen
oldalon keresztül jutott el a www.egyujelet.hu-ra, ezen kívül tárolja regisztráció időpontját is.
A regisztráció során a látogató megadhatja az ajánló személy – már meglevő Személyi
Bankár – telefonszámát, mely adatkezeléséhez, átadásához, továbbításához a látogatónak kell
hozzájárulást kérnie az érintett Személyi Bankártól.
A látogató tesztkérdésekre adott válaszaiból az FLK következtet arra, hogy mely üzletága
tevékenysége áll közelebb a látogatóhoz. A látogatót az adatfeldolgozó Személyi Bankárok célzott
ajánlattal keresik meg az üzleti célú megkeresésekhez történő kifejezett hozzájárulását követően.
V.

Az érintettek jogai

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.
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,
a kezelt adatok törlését kérni,
adathordozhatósághoz való jogával élni

írásban a H-1922 Budapest címen vagy az adatkezeles@fundamenta.hu e-mail címen vagy a
www.fundamenta.hu/kapcsolat oldalon.
Az FLK adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: compliance@fundamenta.hu.
VI.

Jogorvoslat

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
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) lehet élni, vagy a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

