„Álomotthon teszt” NYEREMÉNYJÁTÉK
JÁTÉKSZABÁLYZATA
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
SZERVEZ JE
A „Álomotthon teszt” elnevezésű nyereményjáték (”Játék
Játék”)
Játék szervezője a FundamentaFundamenta-Lakáskassza Kft.
(székhely:
1052
Budapest,
Váci
u.
19-21.)
(”Szervez
Szervező”).
Szervez
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező
által megbízott Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt. (székhely: 1037 Budapest,
Montevideo
u.
9.)
(”Lebonyolító
Lebonyolító”)
látja
el.
Lebonyolító
2.

A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ
TÖRTÉN RÉSZVÉ
SZVÉTEL FELTÉ
FELTÉTELEI

2.1
A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar
hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött
magyar állampolgár, a 2.3 és 2.4. pontokban meghatározott személyek körébe nem eső,
cselekvőképes természetes személy (”Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama
alatt:
2.1.1 a www.alomkalkulator.hu weboldalon (”Weboldal”) regisztrál, ennek során a következő valós
adatait megadja: teljes név, e-mail cím, telefonszám (”Regisztráció”),
2.1.2 Amennyiben a Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a FundamentaFundamenta-Lakáskassza Zrt. és a
FundamentaFundamenta-Lakáskassza Kft. (mint együttes adatkezelők) a jövőben
jöv ben direkt marketing célú
megkereséseket küldjenek a számára, értesítsék a legújabb akciókról, termékajánlataikról, és egyúttal
elfogadja a Játék Adatkezelési Szabályzatát (és a szabályzat elfogadásával hozzájárul a megadott
személyes adatainak az Adatkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez), majd ezt
követően
követ en Játékos a Játékszabályzat checkbox kipipálásával elfogadja a jelen játékszabályzatban
(”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt és megnyomja a Nyerni szeretnék gombot, abban az
esetben részt vehet a Nyereményjátékban. A Játékos abban az esetben lehet jogosult a Nyereményre,
amennyiben válaszol a Weboldalon keresztül feltett tipp-kérdésre (a 2.1.1. és a 2.1.2. pontok
teljesítése a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
A Játékos akkor lehet a Nyereményjáték nyertese, amennyiben teljesíti a jelen szabályzat 4.1.
pontban foglaltakat.
2.1.7. Egyéb szabályok:

Amennyiben a Játékos utóbb visszavonja az üzletszerzési célú megkereséshez adott hozzájárulását,
abban az esetben is jogosult lehet a 4. 2. pontban meghatározott Nyereményre (feltéve, hogy valós
adatokkal regisztrált a Nyereményjátékba és teljesíti a jelen Játékszabályzatban meghatározott
feltételeket).
A fenti együttes feltételek teljesülése hiányában (azaz: teljes név, e-mail cím, és telefonszám
megadása, jelölő checkboxok kipipálása és a nyerni szeretnék gomb megnyomása) a természetes
személy nem válik Játékossá, azaz adatait Szervező sem a Nyereményjáték időtartama alatt, sem azt
követően nem tárolja, nem kezeli és az érintettet sem a Szervező, sem a Fundamenta-Lakáskassza Zrt.
nem keresi meg üzletszerzési célból reklámküldeményekkel.
A kérdőívből származó adatok (a Játékos pénzügyi szokásaira, lakásálmaira vonatkozó kérdések)
megadása önkéntes, azonban ha a Játékos ismerteti azokat, akkor a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és a
Fundamenta-Lakáskassza Kft. a kapott információkat a személyre szabott megkeresés céljából
felhasználhatja.
2.2
Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által
regisztrált saját e-mail postafiók megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját
maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók
használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű
felelősségét
kizárja.
2.3
A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Lebonyolító, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., valamint
a Játék szervezésében részt vevő egyéb 3. személyek dolgozói és mindezen személyek a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
2.4
A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a
Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék.
Ilyen játékosoknak minősülnek különösen a nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult
személyek, akik a nyeremény megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név
alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a
tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós
adatokkal, vagy nem valós e-mail postafiókkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy
tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen
magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a
Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
ID TARTAMA
A Játék 2015. március 16. 09:00-tól április 19. 23:59-ig tart.
4. A Játék menete
Játékos az e-mail címe, teljes nevének és telefonszámának megadása után kitölti az Álomotthon
tesztet és válaszolnia kell a következő kérdésre:
Hány

lakásálom

megvalósulásához

járult hozzá a Fundamenta 2014 – ben?
Lakásálom megvalósulása alatt a következőt értjük: 2014-ben történt hitelfolyósítások és

betétkifizetések (melyeket akár állami támogatással, akár anélkül fizettünk ki) száma (a csoportos
közmű-szerződésekre történő kifizetések nélkül), ahol a kifizetés összege minimum 50 ezer Ft és a
betétkifizetés időpontját legalább négy év megtakarítás megelőzte.
A helyes megfejtést a Nyereményjáték lezárultát követő 5 munkanapon belül tesszük közzé a
www.alomkalkulator.hu oldalon.
4. 1. Nyertes megállapítása:
A díj nyertese az a Játékos, aki időben leghamarabb, legpontosabban, vagy alulról legközelebb tippeli
meg a pontos értéket.
4.2. Nyeremény:
Samsung márkájú 3D SMART LED Televízió készülék, készüléktípusa UE40H6200.
4.3. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.
4.4. A Nyereményekhez tartozó személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettséget a
Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén
kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények kézbesítésével járó futárköltséget a
Szervező viseli.
5.

Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele

5.1
Szervező a Nyeremények nyertesét legkésőbb a nyertesség napjától számított 5 munkanapon
belül értesíti a Regisztráció során megadott e-mail címen egy alkalommal és további három
alkalommal telefonon abban az esetben, ha a Játékos a regisztráció során megadta a telefonszámát.
Amennyiben a játékos az első e-mailes megkereséstől számított 10 napon belül nem válaszol a
megkeresésre, ebben az esetben új nyertes lép a helyébe.

Az új nyertes az időben leghamarabb következő első helyes vagy alulról legközelebbi értéket megadó
játékos.
5.2. Szervező kizárja a Nyereményből azt a Játékost, akire nézve a Nyereményt azért nem lehet
kézbesíteni vagy átadni, mert a Játék során vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett
személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a
jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a
Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
6.

Adatvédelem, személyhez fűz
f ződ
dő jogok

6.1. Amennyiben a Játékosok az Álomotthonteszt játék során visszavonták üzletszerzésű célú
megkeresésekhez adott hozzájárulásukat , abban az esetben sem a Fundamenta-Lakáskassza Kft. sem
a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. nem keresi meg őket (az Álomotthonteszt játék alapján megszerzett
hozzájárulás alapján) üzletszerzési célból, kivéve abban az esetben, ha a Játékos a Játék során
visszahívást kért (ebben az esetben a 6.4-es pontban foglaltak, valamint az Adatkezelési szabályzat
5.1.
pontjában
írtak
az
irányadók).
Ugyanakkor a Játék során az üzletszerzési célú megkeresésekhez adott hozzájárulását visszavont
Játékosok adatait a Nyertesség megállapítása és a 4.2. pontban meghatározott Nyeremény átadása
céljából a Szervező és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. a Nyereményjáték időtartama alatt és a
Nyereményjáték lezárultat követő 90 napig tárolja.
6.2. A Játékosok egyúttal hozzájárulásuk adják ahhoz, hogy a Nyertes nevét a Szervező és/vagy
Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza.
6.3
Hozzájáruló nyilatkozatuk megadásával részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten
elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
6.4. A játék alatt a Szervező megkeresheti a Játékost célzottan üzleti ajánlattal, ha a Játékos
kifejezetten ilyen tartalmú telefonhívást kér. A jelen hozzájárulás nem értelmezhető a korábbi
reklámcélú megkeresésekkel kapcsolatos jognyilatkozatok módosításának, egyszeri, sikeres hívás
lefolytatásáig érvényes, maximum a visszahívás kéréstől számított 90 napig, azonban a Játék alatt és a
Játék után személyes adatait reklámcélú üzenetek küldése céljából nem kezeli.
6.5
Szervező és a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben az
információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvény, a
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény, illetve a további hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartásával történik. Szervező
bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai

kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását, vagy helyesbítését, korábbi reklámcélú hozzájárulás
visszavonását az alábbi címeken: 1922 Budapest címen vagy a leiratkozas@fundamenta.hu e-mail
címen vagy a https://www.fundamenta.hu/web/guest/leiratkozas weboldalon keresztül. Ezenkívül a
Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása
alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos panasszal, jogorvoslati
lehet séggel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c) vagy bírósághoz fordulhat.
6.6
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi.
6.7. Amennyiben az adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelési – és a Játékszabályzat ellentmondó
rendelkezéseket tartalmaz, akkor az Adatkezelési szabályzat rendelkezései az irányadók.
7.

Vegyes rendelkezések

7.1
A Pályázatok téves adatszolgáltatásból eredő hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás,
címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény kézbesítésének elmaradásáért
vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
7.2
Szervező és Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes
ilyen igényét jogszabályi keretek között az adott nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával
szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át az Értesítés
visszaigazolását követő 10 munkanapon belül azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem
követelheti. A Nyereményt futárszolgálat igénybevételével, az előreegyeztetett időpontban és címre
kézbesítjük.
7.3
A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.alomkalkulator.hu
Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben
a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, vagy a
nyereményt, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a
Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
7.4
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, Facebook profilok
létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást
tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a
Játékból.

7.5
Ha a Játékos adatfeltöltés vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat
(bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a
Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
7.6. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook váltal, illetve semmilyen tekintetben
nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező
részére történik.
7.7
Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható,
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
7.8
Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor
megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a Weboldalon.

