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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Gyógyító Angyal Közhasznú Alapítvány által szervezett
Jótékonysági „Fogtündér” elnevezésű futóverseny
Szolgáltató neve:

Gyógyító Angyal Közhasznú Alapítvány

Székhely:

6753 Szeged, Bencfahát utca 6.

Levelezési cím:

Szeged 6721, Juhász Gyula u. 16.

Vezető:

Dr. Ónodi János, a kuratórium elnöke

Adószám:

18407859-1-06

Telefon:

+36 30 756 0332

Elektronikus kapcsolattartási cím:

fogtunder2021@gmail.com

Web:

http://www.gyogyitoangyal.hu/

Bankszámlaszám:

56900051-10541254-00000000

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gyógyító Angyal

Közhasznú Alapítvány (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott következő interneten
elérhető közhasznú támogatási szolgáltatásra vonatkozik.
2. Az ÁSZF az Ügyfél és / vagy több ügyfél által alkotott sportcsoport (a továbbiakban:

Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban
együttesen: Felek).
3. A Felek jogviszonyát a Polgári Törvénykönyv és az elektronikus kereskedelmi

szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elker. Tv.)
szabályozza.
4. A szolgáltatás célja: Pénzügyi adományok gyűjtése az Alapítvány részére, amelyből a
Szolgáltató az egészségügyi intézményben kezelt, súlyosan beteg gyerekek helyszíni,
a kórházi ágynál történő fogászati ellenőrzését, beavatkozását szolgáló ún. hordozható
fogászati eszköz beszerzését kívánja megvalósítani.
5. A szolgáltatás teljesítése:
a) a versenyző Ügyfél és / vagy több ügyfél által alkotott sportcsoport regisztrációt,
részvételi jelentkezést hajt végre, majd anonim rajtszámot juttatnak el a részére,
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banki átutalással pénzügyi adományt utal át a Szolgáltató részére, egy
meghatározott időszakban, szabadon választott időpontban és helyszínen a
nevezésnek megfelelő sportteljesítményt nyújt, annak teljesítési idejét pedig
dokumentáltan eljuttatja a Szolgáltatónak,
b) a Szolgáltató megszervezi az eseményt: a Jótékonysági „Fogtündér” elnevezésű
futóversenyt, nyilvántartja a regisztrációs, verseny jelentkezési adatokat,
visszaigazolja a rajtszámokat, fogadja a pénzügyi átutalások adatait, a
sportteljesítmények dokumentációit, eredménytáblát vezet, eljuttatja az
érintetteknek az érmeket és okleveleket, végül az általános elvárhatóság szerint az
adományokból megpróbálja beszerezni az egészségügyi intézményben kezelt,
súlyosan beteg gyerekek helyszíni, a kórházi ágynál történő fogászati ellenőrzését,
beavatkozását szolgáló ún. hordozható fogászati eszközt,
c) a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a sport rendezvénnyel és a
támogatással kapcsolatban, a jótékonysági tevékenységet szolgáló marketing
célból az elektronikus, papír alapú médiák szolgáltatásait, a közösségi oldalak
nyilvánosságát szeretné rendeltetésszerűen felhasználni, figyelembe véve a
támogatás célját, az egészség megőrzésének hirdetését, a rászorulók
támogatásának fontosságát.
6. Az Ügyfél a web oldalon a regisztráció során nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e vagy
nem, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. §-a alapján,
miszerint a jótékonysági „Fogtündér” elnevezésű futóversenyhez kapcsolódóan,
miszerint a róla készült fénykép, videofelvételeket a Szolgáltató vagy a médiák
képviselői, közösségi oldalak az eseményről való tájékoztatás érdekében
illusztrációként felhasználják. A hozzájáruló nyilatkozat alkalmazandó az Ügyfél által
a Szolgáltató részére beküldött, feltöltött saját magáról készített kép- és
videofelvételekre, a teljesítmény időadatait tartalmazó felvételekre.
7. Az Ügyfél a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
8. A Szolgáltató tervei szerint, a regisztráció, a versenyre jelentkezés 2021. március 10-ig
tehető meg, a futás, a vállalt tevékenység pedig a részvételi rajtszám megérkezésétől
2021. március 20-ig teljesíthető. Az időpontok rendeltetésszerű módosítására a
Szolgáltató jogosult, különös tekintettel a jelenlegi járványhelyzetre és a kormányzati
jogalkotás kötelező jellegére.
9. Az ÁSZF nyilvános elérhetőségét az Elker. Tv. 5. §-a írja elő.
10. Az ÁSZF minden ezzel kapcsolatos jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik,
függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a
Szolgáltató vagy közreműködője által történik.
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11. Az Elker. Tv. által előírt tájékoztató adatok:
a) A felek között létrejövő szerződés nem minősül papíralapúnak, a támogatási
lehetőség elfogadása, a fizetés teljesítése elektronikus úton megkötött szerződés.
b) A Szolgáltató nem iktatja a szerződést.
c) A szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e: a szerződés létrejöttét az elektronikusan
elmentett tranzakciós adatok igazolják, az adatok sértetlen visszakereshetőségét a
Szolgáltató köteles biztosítani.
d) A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött elektronikus szerződés nyelve magyar.
e) Az elektronikus szerződéskötésre, illetve szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek történő megfelelést a jelen ÁSZF tartalmazza.
f) A szolgáltatásra nem készült Magatartási Kódex.

II. REGISZTRÁCIÓ, A FIZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
FELTÉTELEI
1. A Szolgáltató javára tett internetes támogatási szolgáltatás az Ügyfél számára, előzetes
regisztrációhoz, majd a rajtszám visszaküldéséhez és a banki átutalás teljesítéséhez
kötöttek.
2. Csak az érheti el a szolgáltatást, aki előzetesen a Szolgáltató által meghatározott web
oldalon (http://www.gyogyitoangyal.hu/) regisztrál.
3. A Szolgáltatás igénybevételéhez, a regisztrációhoz az alábbi adatok megadása
szükséges:
• név
• lakcím
• e-mail cím
• telefonszám
• nyilatkozat a fénykép és videofelvételekről
4. A Szolgáltató minden regisztrációt külön kezel.
5. A regisztráció az Ügyfél, ha a regisztrálás és részvételi szolgáltatást igénybe kívánja
venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit.
6. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti ajándékozási,
támogatási szerződés jön létre az Szolgáltató és az Ügyfél között.
III. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
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1. A Szolgáltató az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden
esetben oly módon kell üzemelteti az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére
csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben
meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
2. A személyes adatok kezelésére vonatkozóan a Felek kötelesek az Általános
Adatvédelmi Rendelet (angolul General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR)
rendelkezései szerint eljárni.
3. A Szolgáltató a szolgáltatás személyes adatkezelésére vonatkozóan önálló,
nyilvánosan elérhető Adatkezelési Tájékoztatót jelentetett meg. Az Szolgáltató
hivatalos honlapján
(http://www.gyogyitoangyal.hu/)
megtalálható az érvényes
Adatkezelési Tájékoztató.
4. Az Ügyfél a Szolgáltató által közzétett Adatkezelési Tájékoztató feltételeit
megismerte és elfogadja.

IV. FELEK FELELŐSSÉGE
1. A Szolgáltatót a regisztráció és a későbbi megrendelések során az Ügyfél által tévesen
és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért
semminemű felelősség nem terheli.
2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a
rajtszámát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak
felróható okból hozzáférhetővé válik.
3. Az Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát
adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon
megsértése esetén.
4. A rajtszám tárolásából vagy annak harmadik személy részére való átadásából fakadó
károkért a Szolgáltató nem felel.
5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyfél megrendelését indokolt
esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása esetén,
továbbá, ha észleli a fizetési felülettel vagy a megrendeléssel történő bármilyen
visszaélést.
6. A Ügyfél vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltatót az ügyfélszolgálatát
adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon
megsértése esetén.
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7. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért,

hibáért semminemű felelősség nem terheli.
8. A web oldal tartalmában, illetve működésében esetlegesen megjelenő hibákból,
továbbá üzemzavarból, annak elérhetetlenségéből eredő károk megtérítéséért
Szolgáltató kizárja felelősségét.
9. Elállási jog gyakorlása. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek
minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben
foglaltak irányadóak.
V. PANASZKEZELÉS
A Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá benyújtott és a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat a
lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja és annak eredményéről az Ügyfelet tájékoztatja.
VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Weboldalon történő közzétételének napja.
2. Az ÁSZF rendelkezéseit a hatálybalépés napján folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
3. A Szolgáltató és az Ügyfél a közöttük – a jelen ÁSZF alapján – létrejövő
jogviszonyokra a magyar jogot rendelik alkalmazni.
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok
az irányadó.
5. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan
módosítsa, melynek tényét a Ügyfél kifejezetten elfogad. Szolgáltató biztosítja, hogy a
hatályos ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető legyen.

Dr. Ónodi János, a kuratórium
elnöke
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