
  
Nyilvántartási szám: 19-01-0001753 
Adószám: 18758227-1-19 
Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 14/F 
 
1. Bevezetés 
1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza az Amigos a 

gyerekekért Alapítvány (székhelye: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F.; a továbbiakban: 
Alapítvány) által üzemeltetett http://www.amigosagyerekekert.hu/ címen található – 
adománygyűjtésre is szolgáló – weboldal (a továbbiakban: Weboldal) használatára vonatkozó 
feltételeket. 
1.2 Az adományozás célja, hogy a pénzbeli adományozók (a továbbiakban: 
Adományozó/Adományozók) köréből támogató közösséget építsen ki, amely biztosítja az 

Alapítvány folyamatos és tartós működését és céljának megvalósítását. 

1.3 A Weboldalon lehetőség van pénzbeli adomány (a továbbiakban: Adomány) nyújtására is az 
Alapítvány működéséhez kapcsolódóan. 

2. Az Alapítvány adatai/Weboldal üzemeltetője 

Név: Amigos a gyerekekért Alapítvány 
Rövidített név: Amigos Alapítvány 
Székhely: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág utca 14/F. 
Nyilvántartási szám: 19-01-0001753 
Adószám: 18758227-1-19 
Képviseli: Fábián Sára kuratóriumi elnök 
Alapítvány jellege: Nyílt alapítvány 
Bankszámlaszám: 10404089-50526787-78761016 
2.1. Adatkezelés a weboldalon keresztül 
Az Amigos a gyerekekért Alapítvány tárhelyszolgáltatója a Wordpress.org tárhelyszolgáltató. A 
tárhelyszolgáltató az alábbi Adatvédelmi Nyilatkozat szabályai szerint kezel személyes adatokat: 
https://hu.wordpress.org/about/privacy/ 
3. Adománygyűjtés a Weboldalon 

3.1 Adományozásra a Weboldalon keresztül, 
a http://www.tamogatas.amigosagyerekekert.hu oldalra kattintva van lehetőség. 
3.2 Az adományozás történhet banki átutalással vagy bankkártyával a Stripe Payments Europe Ltd. 
(Székhely: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2, Ireland; a továbbiakban: Stripe) 
által üzemeltett fizetési rendszer segítségével. 
3.3 Banki átutalás esetén kérjük, hogy az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a számlavezető 

bankja számára: 
Számlatulajdonos neve: Amigos Alapítvány (Számlaszám: 10404089-50526787-78761016) 
Adomány összege: …,- Ft 
Közlemény: adomány 
3.4 Bankkártyás fizetés esetén kérjük, hogy az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a Weboldalon: 
3.4.1. E-mail cím, 
3.4.2. Név 
3.4.3. Lakcím (kiszállítás esetén szükséges megadni) 
3.4.4. Telefonszám (opcionális, ill. kiszállítás esetén szükséges megadni) 
3.4.5. Bankkártyás fizetés esetén az adatok megadását és az ÁSZF elfogadását követően az a 

bankkártya adatait a Stripe által biztosított integrált felületen szükséges megadni (név, bankkártya 
száma, lejárat, CVC kód).  
3.4.6. A Stripe fizetési rendszerén keresztül az Adományozó számára a fizetés díjmentes. 
3.4.7. A Stripe fizetési rendszerben megadott kártya adatok az Alapítvány részére nem kerülnek 
továbbításra, azokat kizárólag a Stripe kezeli. 
3.4.8. Bankkártyás fizetés esetén a Stripe fizetési rendszeren megadott személyes és 
bankkártyaadatokat a Stripe kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. Az Alapítvány a Stripe 
által működtetett fizetési rendszeren megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. 
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3.4.9. A bankkártyás fizetés során megadott személyes adatokat az Alapítvány a hatályos 
adatvédelmi tájékoztatóban megadottak szerint kezeli, melyet a bankkártyás fizetéskor az 
Adományozó kötelezően megismer és hozzájárul az adatai kezeléséhez. 

 
4. Készpénzadomány: Készpénzadomány esetén kérjük keresse az Alapítványt az alábbi 
elérhetőségen: irjnekunk@amigosagyerekekert.hu 

 
5. Az Adomány célja, felhasználása 
5.1. Az Adományokat az Alapítvány a céljának megvalósítására fordítja. Ennek keretén belül az 
Alapítvány az Adományokat a kórházi látogatások minőségének fejlesztésére, az önkéntesek 
közösségének formálására, az Alapítvány működésének fenntartására fordítja. 

5.2. Az Alapítvány naptári évente tájékoztatja az Adományozókat az Alapítvány működéséről. 

 
6. A személyes adatok kezelése 
6.1. Az Alapítvány kizárólag az tranzakció lebonyolításához szükséges személyes adatokról, így az 
Adományozó megadott nevéről, postacíméről, e-mail címéről és telefonszámáról szerez tudomást,  
ezek közül csak az e-mail címet, a nevet és a telefonszámot kezeli. Az Amigos a gyerekekért 
Alapítvány az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen módon nem él vissza. 
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Személyes adat: név, e-mail cím, telefonszám 
Adatkezelés célja: kapcsolattartás, köszönetnyilvánítás, tájékoztatás adományozási lehetőségekről 
6.2. A felvételi eljárást, a foglalkozásokra történő jelentkezést, az adományozást és az 

önkénteskedést érintő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseket az Amigos a 

gyerekekért Alapítvány Adatvédelmi Nyilatkozata tartalmazza, mely ITT található.  
6.3. Az Alapítvány által működtetett  weboldalon található link egy másik, nem az Alapítvány által 
működtetett weboldalra való navigálása esetén, az Alapítvány az ezen weboldalon megadott 

személyes adatokat nem kezeli. Az Alapítvány a nem általa működtetett weboldal által kezelt 
személyes adatokért felelősséget nem vállal. 

 
6. Vegyes rendelkezések 
6.1. Az Alapítvány a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor módosíthatja. A módosítás nem 
vonatkozhat a már biztosított Adományokra, illetve azok felhasználására. A jelen ÁSZF és annak 
mindenkori módosítása a Weboldalon történő közzétételkor lép hatályba. 

6.2. Az Adományozó az adománnyal kapcsolatos polgári jogban biztosított visszakövetelési jogáról 
feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond. 
6.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a magyar jogra vonatkozó rendelkezések 
irányadóak, valamint az Alapítvány a fentebbi hivatkozott adatkezelési tájékoztatókban rögzítette 
őket. 

Kelt.: Budapesten, 2019. május 21. napján 
Módosítva: Budapesten, 2022. április 26. napján 

Amigos 
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