	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Felhasználási
feltételek

	
  
	
  
	
  
	
  

A www.egyujelet.hu honlapjának tartalma, az oldal arculata és a megjelenő dizájn a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: FLK), (székhelye: 1052 Budapest, Váci utca 1921.; cg.: 01-09-673867) szerzői jogi védelme alatt áll. Ebből következően a honlap tartalmának
egészét vagy egyes részeit (képeket, videókat), 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.
Amennyiben az oldalon keresztül Ön személyes adatokat (név, e-mail cím, telefonszám,
irányítószám, telefonszám, születési év, teszt kérdésekre adott válaszok, annak letárolása, hogy
mely oldalról érkezett a regisztráló, a regisztráció dátuma) ad meg, az FLK azokat az
Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint kezeli. Amennyiben kifejezetten kéri, az FLK az
adatait továbbítja az adatfeldolgozó személyi bankárainak azért, hogy felkeressék Önt és
ismertessék Önnel, hogyan lehet az FLK pénzügyi szolgáltatás közvetítésére jogosult személyi
bankára.
Önnek lehetősége van arra, hogy tesztkérdéseinkre válaszoljon, amennyiben utána nem
regisztrál, akkor azok nem képezik adatkezelésünk alapját.
Továbbá tájékoztatjuk, hogy amennyiben UTM kóddal ellátott linken keresztül érkezik az
oldalunkra, ebben az esetben az oldal tárolja, hogy Ön milyen oldalról lépett be, ezen kívül a
regisztrációjának a dátumát is tárolja.
Az adatszolgáltatása önkéntes, a megadott személyes adatokat hozzájárulása esetén az
adatkezelő legfeljebb 5 évig kezeli adatfeldolgozó igénybevétele mellett, minderről
részletesebben az Adatvédelmi Szabályzatban olvashat.
Az FLK az elektronikus úton beérkezett adatokat az írásban benyújtottakkal azonos módon
kezeli és tartja nyilván.
A FLK mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi
előírásokkal összhangban kezeli, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a FLK
részére, és gondoskodik az adatok biztonságáról, kialakítja azokat az eljárási szabályokat,
amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.
A FLK a tudomására jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul
betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot
ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezeli, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott
adatokat.
A 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.

Kérelmére a FLK tájékoztatást ad személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti az FLK
által kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező
adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
A FLK a törlés helyett zárolja az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét.
Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Ön helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmének FLK általi elutasítása esetén bírósági
jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
fordulhat.
Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kérjük, forduljon a FLK belső adatvédelmi felelőséhez:
Név: Dr. Ferencz Iván
Elérhetőség: H-1922 Budapest, www.fundamenta.hu/kapcsolat.
Tájékoztatjuk, hogy a www.egyujelet.hu honlapon megjelenő információk és adatok kizárólag
tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért az FLK felelősséget nem
vállal.
A FLK nem vállal felelősséget a honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra
képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy
rendszerhibából eredő károkért. A honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák,
elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak.
Ennek megfelelően az FLK előzetes, írásos hozzájárulása szükséges minden, az internetes
honlapról származó tartalom, vagy tartalomrész bármiféle publikációban, prezentációban való
szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez.
Az adatok kezelése - a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.
törvény (Hpt.) rendelkezéseinek teljes mértékű betartásával - az Európai Unió területén belül
történik.

	
  

	
  

A www.egyujelet.hu weboldal cookie kezelése:
Cookie (süti) kezelés
Más cégekhez hasonlóan a Fundamenta-Lakáskassza Kft. (a továbbiakban: FLK) is használ
cookie-kat a weboldalain.

Mi is az a cookie?
A cookie egy kis fájl, ami akkor tárolódik el a számítógépén, amikor első alkalommal felkeres egy
weboldalt. Ilyenkor egy adatcsomag képződik, aminek az a célja, hogy megjegyezzen bizonyos
beállításokat, ezzel könnyítve az Ön legközelebbi visszatérésekor az adott weboldal böngészését.

Miért pont cookie a neve ennek az adatcsomagnak?
Angol nyelvterületen a cookie egy lapos, kekszes csokis süteményt jelöl, azonban nem innen ered
a név, hanem a kínai gyorséttermekből ismert, széttörhető szerencse sütiből.
Mire használja a FLK a cookie-kat?
A www.egyujelet.hu weboldalon a cookie-kal megvalósított adatkezelés céljai:
• a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok
tárolása, a felhasználó böngészésének könnyítése;
•

a weboldal teljesítményének mérése, amelyről a Google Analytics adatkezeléséről szóló,
"Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk weboldalát vagy
alkalmazását használja” című dokumentumben olvashat részletesebben.

•

személyre szabott hirdetések elhelyezése más weboldalakon a Google Remarketing
segítségével. Erről a Google oldalán olvashat részletesebben.

Pontosan milyen információ tartalmú cookie-kat használ a Fundamenta?
Cookie (süti) neve
JSESSIONID

Érvényességi
ideje
a munkamenet
lezárultáig

Adatkezelési cél

Jogalap

Jelzi, hogy aktívan
használja az oldalt a
felhasználó.
(Nyilvántartja, hogy az
adott pillanatban hány
felhasználó van az
oldalon.)

Az
elektronikus
kereskedelmi
szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások
egyes
kérdéseiről
szóló 2001.
CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A.
§ (3) bekezdésében foglalt
rendelkezés

	
  

	
  

szeb_engine_fullsite_cookietimer

46 év

Google Analytics

Maximum 2 év

Google Remarketing

Maximum 2 év

Jelzi, hogy a felhasználó engedélyezi-e a
cookie-kat.
A honlap
használatával
kapcsolatos
statisztikák készítése.

Ön
hozzájárulása

Más weboldalakon
személyre szabott
hirdetések jelenjenek
meg Önnek, hogy az
Önt érdeklő vagy az
Ön számára fontos
hirdetések jelenjenek
meg más honlapokon
is.

Ön
hozzájárulása

Ön
hozzájárulása

Meddig maradnak ezek a cookie-k az Ön számítógépén?
A munkamenet lezárultáig érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a
számítógépen.
A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi
idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Hogyan törölheti Ön ezeket a cookie-kat?
A weboldal működése cooki-ekhoz kötött, ezért amennyiben Ön nem klikkel az Elfogadom
gombra, ebben az esetben is tároljuk a cookie-kat.
Ezt Ön a böngészőjén keresztül tudja törölni vagy a Google.com vonatkozó oldalain, amelyeket
alább taláhatóak.

Részletes leírások a legnépszerűbb böngészőkben
Google Chrome
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Válassza a Chrome menü ikont.
Válassza a Beállítások lehetőséget.
Kattintson az oldal aljánál található Speciális beállítások megjelenítése elemre.
Az „Adatvédelem” részben válassza a Tartalombeállítások lehetőséget.
Válassza a Webhelyek bármilyen típusú adatelhelyezésének tiltása elemet.
Válassza a Kész lehetőséget.

	
  

	
  

Internet Explorer
1.

Nyissa meg az asztalt, és koppintson vagy kattintson a tálcán lévő Internet Explorer
ikonra.
2. Koppintson vagy kattintson az Eszközök gombra, majd az Internetbeállítások parancsra.
3. Koppintson vagy kattintson az Adatvédelem fülre, a Beállítások csoportban mozgassa a
csúszkát legfelülre az összes cookie blokkolásához, majd koppintson vagy kattintson az
OK gombra.
Firefox
Beállítások ellenőrzése vagy módosítása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Kattintson a menü gombra New Fx Menu és válassza a Beállítások menüpontot.
Válassza ki az Adatvédelem panelt.
Válassza a A Firefox Egyéni beállításokat használ az előzmények törléséhez menüpontot.
Ha bekapcsolja a Sütik elfogadása weboldalakról beállítást, akkor a weboldalak sütiket
tesznek le a számítógépre, kikapcsoláskor, azonban nem.
Ha a sütikkel kapcsolatos hiba elhárításán dolgozik, ellenőrizze, hogy a Harmadik féltől
származó sütik elfogadása beállítás nincs Soha értékre állítva.
Válassza ki, hogy meddig tárolódjanak a sütik:
Sütik megtartása: amíg le nem járnak: a sütik törlődnek amikor a határidejük lejár, ezt a
lejárati határidőt a sütit küldő oldal állítja be.
Sütik megtartása: a Firefox bezárásáig: a számítógépen tárolt sütik törlődnek amikor
bezárja a Firefox böngészőt.
Sütik megtartása: megerősítés minden alkalommal: amikor egy weboldal sütit próbál
küldeni az ön gépére egy felugró ablakban kiválaszthatja, hogy tárolja-e az adott sütit
vagy nem.
Zárja be az about:preferences oldalt. Minden változtatás automatikusan mentésre kerül.

Amennyiben Ön nem kíván remarketing hirdetéseket látni, lehetősége van letiltani a Google sütik
használatát a Google Hirdetési beállításaiban.
Fontos tudni, hogy ha törli ezeket a cookie-kat vagy ha nem járul hozzá a használatukhoz, akkor
a weboldal helytelenül működhet.
A cookie kezeléséről szóló dokumentum elérhető https://www.fundamenta.hu/dokumentumtar
Tájékoztatók részben.

	
  

