SIMPLEPAY TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK – ONLINE BANKKÁRTYÁS
ADOMÁNYOZÁSHOZ

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a SUHANJ! Alapítvány
(1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25. III 2.) felhasználói adatbázisában tárolja, és átadja az OTP
Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére az alábbi személyes adatai
közül azokat, amelyeket a Felhasználó magáról megad: vezetéknév, keresztnév, irányítószám,
település, cím, telefonszám, e-mail cím. Nem kötelező megadni a következő adatokat: irányítószám,
település, cím, telefonszám.
Az adattovábbítás célja: a Felhasználó részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók
(hírlevél feliratkozás, adomány fizetése bankkártyával, vagy átutalással) visszaigazolása és a
Felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (az elektronikus úton kezdeményezett
banki tranzakciók kontrollját támogató, csalás felderítő rendszer). Az adatokat sem a SUHANJ!
Alapítvány, sem az OTP Mobil Kft. harmadik félnek nem adja át.
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségi adatait a SUHANJ! Alapítvány
támogatói kapcsolattartás céljára tárolja és felhasználja. A Felhasználó bármikor kérheti adatai
törlését, helyesbítését, megtilthatja azok további felhasználását, illetve tájékoztatást kérhet adatai
kezelésének részleteiről a suhanj@suhanj.hu e-mail címen.
Figyelem: A bankkártyaadatokhoz sem a SUHANJ! Alapítvány, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá.

Tájékoztatás egyszeri adományozásról
A fizetés (továbbiakban: „Fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya elfogadáshoz
tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló (adományozó) által a regisztrációs tranzakció során
megadott bankkártya adatokkal fizetést kezdeményez.
Ön a SUHANJ! Alapítvány Adományozói oldalán írja be a keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, és
az adományozni kívánt összeget, amelyet bankkártyás fizetéssel kíván teljesíteni. A telefonszám,
település, cím, irányítószám mezők kitöltése opcionális. Ezeket az adományozókkal való későbbi
kapcsolattartás céljára használjuk fel. A rovatok kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy ezeket is
kezeljük.
Az általános felhasználási szabályzat elfogadásával és a „Támogatás” gomb megnyomásával, ezt
követően Ön átkerül a SimplePay biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés
megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie. A SimplePay adatkezeléséről szóló tájékoztatóját
itt olvashatja el.
A kártyaadatok megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
A fizetést követően Ön visszatér a SUHANJ! Alapítvány Adományozói oldalára, ahol a tranzakció
eredményéről kap visszaigazolást.
Fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet
ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az
adományozás összegével. Az adományozott összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a SUHANJ! Alapítvány adományozói
oldalára, úgy a tranzakció sikertelen. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back”
vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, illetve bezárja a böngésző ablakot mielőtt
visszairányításra kerülne a SUHANJ! Alapítvány oldalára, a fizetés sikertelennek minősül.

Tájékoztatás a rendszeres adományozásról
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által
biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a
regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet
kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül. Az Ismétlődő fizetés igénybevétele
érdekében a Felhasználó jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs
tranzakciót követően jelen webshopban (suhanj.hu) kezdeményezett későbbi fizetések a
bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónkénti hozzájárulása nélkül a SUHANJ!
Alapítvány által kezdeményezve történjenek.
Az Ismétlődő fizetés beállítását követően a bank rendszere 30 naponta terheli az adományozó (a
bank szóhasználatában: Vásárló) bankkártyáját a megadott összeggel. Ha a terhelés sikertelenül
zárul, akkor a következő napon újra próbálja. A rendszeres megbízást véglegesen lemondani, vagy
szüneteltetni a rendszer által automatikusan megküldött levélben szereplő hivatkozások segítségével,
vagy a SUHANJ! Alapítvány irodájában lehet (1136 Budapest, Tátra utca 6.; e-mail:
suhanj@suhanj.hu; telefon: +36 30 211 7278).
A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A SUHANJ
Alapítvámy által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért
közvetlenül a Kereskedő (jelenesetben a Szolgáltató, SUHANJ! Alapítvány) felel, az Alapítvány fizetési
szolgáltatójával (OTP Mobil Kft., Simple) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Elfogadott kártyák
A SimplePay internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA
és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi), és
American Express bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával
való fizetést teszi lehetővé.
Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben
kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Bevezető
A jelen Felhasználási Feltételek azokat a szabályokat és feltételeket tartalmazza, amelyek a
SUHANJ! Alapítvány (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 25. III 2., adószám: 18139493-2-41,

e-mail cím: suhanj@suhanj.hu) által üzemeltetett http://erotadunk.suhanj.hu weblap ("Weblap")
tartalmának és szolgáltatásainak használatára irányadók.
A jelen tájékoztató a weblapon az automatikusan képződő személyes adatnak minősülő technikai
adatok, valamint a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, adományozással
összefüggésben keletkező, hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó, a szolgáltató és a felhasználó közötti
kommunikációt biztosító, illetve a látogatóknak a honlapon történő véleménynyilvánítását szolgáló
adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.
Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szabályaival összhangban készült.

1. Az adatkezelő
A honlappal kapcsolatban az adatok kezelését végzi és a http://erotadunk.suhanj.hu honlapot
üzemelteti a SUHANJ! Alapítvány (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), adatvédelmi
nyilvántartási szám: NAIH-114907).
Az adatkezelő minden esetben az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása
alapján kezeli a személyes adatokat. Amennyiben az érintett bármely személyes adatát önként
eljuttatja az Adatkezelőhöz, azzal hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Adatkezelő – a jelen
adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában részletezett – személyes adatait a jelen adatvédelmi
tájékoztató 3. pontjában részletezett célból, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje.

2. A kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és az
adatkezelés időtartama
2.1. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet 6 cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint az Ön, mint a Résztvevő önkéntes hozzájárulása, amelyet az adományozással
együtt ad meg számunkra.

2.2. Az adatkezelés célja
●

Szolgáltató által üzemeltetett Weblap rendeltetésszerű működésének biztosítása,
a Honlapon megvalósuló online fizetés és adományozás elősegítése, és erre tekintettel
ellenőrző és köszönő rendszerüzenetek küldése (akár az OTP Mobil Kft. által biztosított
és felelősségi körébe tartozó bankkártyás fizetéssel kapcsolatban) felmerült hibák esetén
a zavarok mihamarabbi elhárításának elősegítése;

●

a Felhasználóknak szóló szerkesztett hírlevél küldése feliratkozás alapján, illetve

●

a Felhasználók által támogatott akciókhoz köthető híradás

2.3. Adatkezelés időtartama
Az adatokat a leiratkozásig, vagy az adatok törlési kérelméig kezeljük.

3. Adományozással kapcsolatos adatkezelés
3.1. Adatkezelési esetkör leírása
A SUHANJ! Aapítványnak nyújttt támogatás és az Erőt Adunk Konferencia rendezvényre történő
regisztráció érdekében az alábbi személyes adatokat kezeljük:
●

Felhasználó neve,

●

Felhasználó e-mail címe,

●

Felhasználó telefonszáma,

●

Felhasználó adományozásával kapcsolatos adatok (összeg, sikeres-e a tranzakció,
időpont),

●

az eseményre jelentkezés ténye, a hozzájárulás ténye, a részvétel dátuma, formája,

●

az eseményen részt vevő magánszemélyek képmása fotó vagy videó formájában,

●

az eseményt követően adott értékelés.

A fenti adattartalom az erotadunk.suhanj.hu oldalon való regisztráláskor jön létre, míg a pénzügyi
tranzakcióhoz köthető adatok az OTP Mobil Kft. által működtetett Simplepay online bankkártyás
fizetési rendszerben keletkeznek és tárolódnak.

3.2. Adatkezelés jogalapja és célja
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adományozással
létrejövő szerződés teljesítése. A kiállított adóigazolás esetében emellett az adatkezelés
jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az 1996.évi LXXXI., a társasági adóról
és az osztalékadóról rendelkező törvény értelmében az adóigazolás kiállítására vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítése és a számvitelről szóló törvény szerint az adóigazolás és az azt
alátámasztó adatok megőrzésére előírt jogi kötelezettség teljesítése.

3.3. Adatkezelés időtartama

Az adóigazolásokat és az azt alátámasztó adományozási adatokat a számvitelről szóló törvény
alapján 8 évig őrizzük meg.

3.4. Adatfeldolgozók
Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:
●

Könyveléssel foglalkozó partnerünk – Caorle Bt., (Székhely: 1082 Bp. Baross u.77.
1/3., Adószám: 22316169-142 Cégjegyzékszám: 01 06 774998)

●

Simplepay – OTP Mobil Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: 01-09-174466, Székhely:
1143 Budapest, Hungária krt. 17-19., ugyfelszolgalat@simple.hu)

4. Kép- és hangfelvétel készítése
Amennyiben Ön az Erőt Adunk Konferencia rendezvényen bármilyen módon megjelenik
(helyszíni vagy online követi az eseményt), az eseményre belépéskor, bekapcsolódáskor
önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken készített fotókon és videókon Önről kép- és
hangmás készüljön, valamint ezek az anyagok harmadik személyek részére továbbításra, majd
nyilvánosságra hozatalra kerüljenek.

5. Cookie adatkezelés
A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói
élmény érdekében honlapunk az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit)
helyezhet el. A cookiek (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő
partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk
tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai
adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat). A legtöbb böngésző az
alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik)
tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést
kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt
böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását
számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik)
kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését
és teljes körű használatát. Oldalunk marketing célokból a Google és a Facebook remarketing
eszközeit használja, amelyek szintén cookie-k alkalmazásával működnek. A Google és a
Facebook által e célból működtetett cookie-k ez esetben azonosítják Önt, és a honlap látogatását
követően az Ön számára a Google és a Facebook saját oldalán a szolgáltatásunkat népszerűsítő
reklámokat jelenít meg. Számunkra nem lesz elérhető az Ön személyére vonatkozó adat, az

kifejezetten a Google és a Facebook kezelésében marad. A reklámozás lehetőségét a Facebook
és a Google beállítások között lehet letiltani.

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban
Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:
●

Személyes adatokhoz és adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

●

helyesbítéshez való jog,

●

adatkezelés korlátozása,

●

törléshez való jog,

●

hordozhatósághoz való jog,

●

tiltakozáshoz való jog,

●

hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel
szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok
megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is
kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel
kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon
belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.
●

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;

●

a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog
szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében
megvalósulóadatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása
keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

●

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé
követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési
panasz intézése van folyamatban).

7. Adatbiztonság
Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső
szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne
juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy

módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk
adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk,
amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.

8. Egyéb rendelkezések
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem
érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük
céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően
tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:
●

azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos
érdeken alapuló 6 adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén
kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;

●

a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az
időtartam meghatározásának szempontjairól

●

hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor
visszavonhatja,

●

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

●

arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses
kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön
köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges
következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;

●

az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és
arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen
jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja
hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2020.11.01. napjától érvényes.

