
Általános Szerződési Feltételek
Támogatások gyűjtésének módja és célja

● Az Támogatásokat csak olyan tevékenységekre használjuk fel, amelyek megfelelnek a hatályos
magyar jogszabályoknak.

● Támogatást adhatsz egy adott kampányhoz is a kampány webhelyén lévő fizetési felület
használatával.

● Egyes kampányoknál megadjuk a gyűjtési célt és a célösszeget, amelyet össze szeretnénk gyűjteni.
Ebben az esetben az összes összegyűjtött pénzösszeg megjelenik a kampány honlapján. Az
oldalon látható összeg nem valós időben frissül és eltérhet az támogatások tényleges
mennyiségétől az adott időpontban. Ha többet gyűjtünk, mint amennyire az adott célhoz
szükségünk van, akkor a többletet az Eleven Közösségekért Egyesület illetve leányszervezeteinek
törvényes céljaira használjuk fel.

● Amennyiben általánosságában a céljainkat szeretnéd támogatni, ezt a „Támogass!” oldalunkon
teheted meg.

● Támogathatsz minket a bankkártyás fizetési felületen keresztül, illetve banki átutalással a
bankfiókban vagy postahivatalban.

● Az oldalon feltüntetett összegek valamelyikére kattintva, illetve az általad megadott tetszőleges
összeggel is támogathatsz minket.

● A támogatásod az alábbi fizetési szolgáltató kezeli: Barion Payment Zrt., 1117 Budapest, Irinyi
József utca 4-20. 2. emelet.

● Támogatásod lehet egyszeri, illetve rendszeres. Ha úgy döntesz, hogy rendszeresen szeretnél
támogatni minket munkánkban, a fizetési szolgáltató havonta ismétlődően lekéri az általad először
fizetett összeget a bankkártyádról. A kártyaadatokat a Barion Payment Zrt. tárolja.

Személyes adatok

Azáltal, hogy támogatsz minket, hozzájárulsz ahhoz, hogy a támogatáshoz szükséges adataidat tároljuk. A
következő adatokat gyűjtjük: e-mail cím, támogatás összege és teljesítésének időpontja. Részletesebb
tájékoztatást és információkat az adatok tárolásának módjáról az Adatvédelmi és Adatkezelési
Szabályzatunkban találsz.

Támogatás visszavonása
Minden támogatónak joga van a befizetéstől számított 7 napon belül visszaigényelni a támogatást, de csak
abban az esetben, ha a pénz véletlenül érkezett meg hozzánk. A visszatérítéshez írj nekünk a
kapcsolat@elevenkozosseg.hu e-mail címre. A pénzt a kérelem beérkezésétől számítva legfeljebb 30 nap
múlva visszatérítjük. Kérjük tüntesd fel az e-mail tárgyában a következő szavakat: "Adomány
visszavonása".
Ha a rendszeres támogatásod szeretnéd lemondani, küldj egy levelet ezzel kapcsolatban a
kapcsolat@elevenkozosseg.hu e-mail címre. Kérjük, hogy leveled tárgyában a “Rendszeres támogatás
lemondása” szavak szerepeljenek.
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