Szerződési feltételek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt bankkártyás adományozási weboldalához
ingyensor.ketfarkukutya.com
A Magyar Kétfarkú Kutya Párt részére a magyar állampolgársággal rendelkező
magánszemélyek immár bankkártyás fizetéssel is adhatnak pénzbeli adományt.
Mivel a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény szigorú
feltételeket határoz meg a pártok számára az adományok elfogadásához, kérjük, hogy az
adományozáskor add meg nevedet, lakcímedet és nyilatkozzál arról, hogy magyar
állampolgár természetes személy vagy. Ezeket az adatokat, valamint azokhoz kapcsoltan a
sikeres adományozás tényét, összegét és napját a számviteli törvényről szerinti iratmegőrzési
kötelezettség végéig, vagyis nyolc évig kezeljük annak érdekében, hogy a párt gazdálkodása
ellenőrizhető legyen, illetve azért, hogy részedre a párt akcióiról tájékoztató anyagokat
küldhessünk mindaddig, amíg annak leállítását nem kéred. A megadott adataidat és az
adomány összegét az Állami Számvevőszék munkatársai a párt ellenőrzése során
megismerhetik. Ha egy naptári évben összesen 500 ezer forintnál több adományt adsz nekünk,
a párt pénzügyi kimutatásában név szerint szerepelni fogsz az adomány összegének
feltüntetésével, amely a Magyar Közlönyben is megjelenik. Egyébként a megadott személyes
adataidat harmadik személynek a külön hozzájárulásod nélkül nem tesszük hozzáférhetővé.
Az adományozókról való adatkezelésünk nyilvántartási száma: NAIH-*/2017.
Ha később kiderül, hogy nem valós adatokkal adományoztál, vagy valótlanul nyilatkoztál
arról, hogy magyar állampolgár természetes személy vagy, akkor az adományodat tisztelettel
visszaküldjük. Adományozóként elfogadod, hogy a küldött adományt a Párt saját belátása
szerinti projektekre, működésre fordítsa szabadon.
A bankkártyás adományozás technikai feltételeit a Barion Payment Zrt. (www.barion.hu,
1117 Budapest, Infopark sétány 1., telefon: +36-1-4647099, fax: +36-1-4647080, email:
hello@barion.com) biztosítja. A bankkártyás adományozással hozzájárulsz ahhoz, hogy a
fizetési művelet teljesítése érdekében a következő személyes adataidat továbbítsuk a Barion
Payment Zrt. felé: egyszeri adományozáskor e-mail cím, rendszeres adományozáskor e-mail
cím, vezetéknév és keresztnév, illetve azokat, továbbá a barion.hu oldal fizetési felületén
megadott személyes adataidat a Barion Payment Zrt. az adatkezelési szabályzata (elérhető a
www.barion.hu oldalon) szerint kezelje, valamint a sikeres adományozás tényéről, az
adomány összegéről és a fizetés napjáról a részünkre a Barion Payment Zrt. adatot
továbbítson. A Barion adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014. A fizetési
művelet technikai lebonyolításával kapcsolatosan az adataid kezeléséről a Barion Payment
Zrt.-től kaphatsz bővebb tájékoztatást.
Ha úgy érzed, hogy az adataid kezelésével kapcsolatban bármilyen jogsérelem ért, fordulhatsz
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
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fasor
22/c.,
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+36-1-3911400,
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+36-13911410,

email: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy keresetet indíthatsz a Fővárosi Törvényszék (1055
Budapest, Markó utca 27.) előtt.
Tájékoztatás rendszeres adományozás esetére
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a Barion Payment
Zrt. által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a
regisztrációs tranzakció során az általad (adományozó) megadott bankkártyaadatokkal a
jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.
Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulsz, hogy a
sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen weboldalon kezdeményezett későbbi fizetések
a bankkártyaadatok újbóli megadása és a tranzakciónkkénti hozzájárulásod nélkül a Magyar
Kétfarkú Kutya Párt által kezdeményezve történjenek.
A rendszeres adományozás leállítására küldj egy e-mailt a következő esedékességtől számított
10 munkanapon belül az mkkpbolt@gmail.com e-mail címre és ezzel visszavonhatod az
ismétlődő fizetések jövőbeli kezdeményezését, azaz az előre beállított hónapokhoz képest
korábban is megszüntetheted a rendszeres adományozást. Kérjük vedd figyelembe, hogy csak
az esedékesség előtt legkésőbb 10 munkanappal küldött leállító kérést tudjuk figyelembe
venni a következő esedékesség szempontjából.
Figyelem: a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik.
A bankkártyaadatokhoz sem a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, sem a Barion Payment Zrt. nem
fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses
tranzakciókért közvetlenül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt felel, a a Magyar Kétfarkú Kutya
Párt fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

