
givingo.org            Használati feltételek - Adományozás 

1/10 

 

Használati feltételek - Adományozás 
I. Általános rendelkezések 
1. Az Adományozás-Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: Használati feltételek) 

tartalmazzák a Weboldal-on (domain: givingo.org) keresztül elérhető internetes/online 

adományozással (Felhasználók/ említéskor Adományozó vagy Adományozók), 

valamint a Weboldalon elérhető szolgáltatások - adományozás vonatkozásában a 

Szolgáltató/Alapítvány és Adományozó közti Weboldal használatával kapcsolatos 

általános használati feltételeket. 

Tájékoztatunk, hogy a Szolgáltató bejegyzett civil szervezet (Givingo Alapítvány). 

Jogosult adományt gyűjteni és adomány-gyűjtésben közreműködni. Jelen Weboldal 

az Alapítvány hivatalos honlapja is.  

Adományozó: aki, jogszabályok által meghatározottak szerinti adományt (önzetlen, 

önkéntes, ellenszolgáltatás nélküli pénzbeli támogatást) kíván adni, illetve ad az általa 

szabadon választott szervezetnek. Adományozó egyben Felhasználónak (Igénybevevőnek) 

is minősül a Weboldal használata körében. Adományozó természetes vagy jogi személy, 

jogi személyiség nélküli egyéb szervezet.  

 

Az a Látogató, aki adományoz Felhasználónak minősül.  

Szolgáltató: Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa: a Givingo Alapítvány - részletesen a 

Weboldal-ÁSZF-ben. 

 

Adományozott: a Weboldalon keresztül kiválasztott civil szervezet (Partnerszervezet), 

amely adományokat kér és fogad. Adományozottnak minősül a Givingo Alapítvány is, 

amennyiben neki küldesz adományt. Van módod nekünk közvetlenül is adni adományt, és 

tudsz a kiválasztott szervezet adományozása során is adni nekünk adományt. 

 

Adomány: adománynak csak és kizárólag a pénzbeli adományt tekintjük jelen Weboldal 

által nyújtott szolgáltatás tekintetében. Nem pénzbeli adományt a Givingo nem fogad az 

Adományozott részére. 

 

Bemutató videó: Adományt kérő Partnerszervezeteket bemutató videó, amely a 

Weboldalon elérhető. 

 

Adományozó publikus megjelenése: Adományozónak lehetősége van, hogy kérje 

nevének elrejtését, azaz, hogy neve ne jelenjen meg a Weboldal publikus felületein, azaz a 

Weboldal azon helyein, aloldalain, amely bárki által elérhető. Amennyiben Adományozó 

kéri, hogy neve kerüljön elrejtésre a publikus felületeken, ebben az esetben ez nem jelenti, 

hogy Adományozó nem ismert adományozó.  

http://givingo.org/
https://givingo.org/
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A Weboldalon keresztül történő adományozás esetén minden Adományozó ismert 

adományozónak minősül, tekintet nélkül arra, hogy kérte-e vagy sem, hogy neve elrejtésre 

kerüljön publikusan. 

 

Tárca: Barion (Barion Payment Zrt., székhely: 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. 

em., cégjegyzékszám: 01-10-048552) által biztosított fizetési tranzakciót biztosító eszköz, 

fiók. 

 

Vis maiornak számít: különösen, de nem kizárólagosan a háború, felkelés, rádióaktív 

esemény, tömeges megbetegedés, járvány, természeti katasztrófa, szélsőséges (időjárási) 

események. 

 

Minden egyéb ebben a szabályzatban nem szereplő fogalom a Weboldal-ÁSZF szerint 

értelmezendő. 

 

Az Adományozó a Weboldalon található „Támogatás” menüpont elérésével éri el az 

adományozás felületét, ahol az Adományozó által kiválasztott szervezet részére adományt 

tud adni. Adományozó az “Adományozok” gombra kattintva indíthatja az adományozás 

folyamatát, amely gombra kattintással, illetve az adományozás elindításával, 

véglegesítésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Használati 

feltételeket. 

A jelen Használati feltételek módosulását, módosítását a Szolgáltató a Weboldal felületén 

közzéteszi. A módosított Használati feltételek a közzététel napjától kezdve hatályosak. A 

módosítás időpontját követően az Adományozó a Weboldal használatával, az 

adományozás indításával, az adományozással, véglegesítésével egyben elfogadja a 

Használati feltételek módosítását is. Amennyiben az Adományozó nem fogadja el a 

módosított feltételeket, úgy írásban, a módosítások hatályba lépését követő 8 napon belüli 

felmondással felmondhatja azt, de a támogatás vagy adomány nem képezheti elszámolás 

alapját, az nem minősül ellenszolgáltatásnak, nem követelhető vissza.  

A Használati feltételek csak és kizárólag az adományozás időtartamára szólóan határozza 

meg a felek jogait és kötelezettségeit, az nem minősül határozatlan időtartamú 

szerződésnek és nem is alakul át azzá.  

II. Részletes rendelkezések 

1. Szolgáltató: 

Név: Givingo Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) 

Elérhetőség: 9023 Győr, Török István u. 15. 4/14. 

E-mail: info@givingo.org 

Adószám: 19344243-1-08 

A tárhelyet és a domain elérhetőséget a Websupport Magyarország Kft. (székhely: 1132 

Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-381419, e-mail cím: 

http://givingo.org/
https://givingo.org/weboldal-aszf/
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support@websupport.hu, honlap: https://www.websupport.hu/) biztosítja. A szolgáltatások 

vonatkozásában elérhetőségi adatok: honlap: tarhelypark.hu, e-mail: info@tarhelypark.hu) 

2. Adományozás 

Saját fejlesztésű weboldalunkon megtalálod a velünk kapcsolatban álló civil szervezeteket, 

amelyek adományt fogadnak, amelyeknek adomány tudsz adni. Emellett, természetesen 

nekünk is, mint Alapítványnak is tudsz adományt, támogatást adni, amely csak és kizárólag 

önkéntes alapú.  

Célunk, hogy az adományozás során tudjuk biztosítani azt, hogy az általad 

megadományozott szervezettől ne kelljen kérnünk semmit a munkánkért. Ezt szeretnénk 

fentartani, ezért van lehetőséged, nekünk is adni adományt, amennyiben szeretnéd 

segíteni munkánkat, de ez csak egy opció. 

 

2.1. Az adományozási folyamat indítása 

2.1.1. Adományozás feltételei: 

Az adományozás, illetve támogatás mindenképp önkéntes, önzetlen és ellenszolgáltatás 

nélküli.  

Adományozás folyamatában kérlek vedd figyelembe, hogy az Alapítvány adományozási 

minimum összeget határozhat meg, amely összeg alatt nem tudsz adományozni ebben a 

formában. Ez a minimum adomány-összeg mindenkor a lehető általunk még megfelelően 

menedzselhető összeget jelenti, amely a szolgáltatásunk biztosításának legminimálisabb 

összegét jelenti. 

Adományozás esetén az adományokkal kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket – pl. 

kérésre adóalap megállapítás igazoláshoz – a megadományozott civil szervezettől kérd, de 

csak abban az esetben, ha megadtad az ehhez szükséges adataidat. Mi, a Givingo 

Alapítvány csak és kizárólag a nekünk jutatott adományokkal kapcsolatban tudunk 

igazolásokat kiállítani, kérésedre, vagy jogszabályi előírásnak megfelelve. Ha külföldi vagy, 

jogszabály által meghatározott esetekben további (személyes) adatot kérhetnek Tőled az 

adományozottak, így mi is. 

Mi segítünk, hogy az Adományozó, azaz Te és az Adományozott civil szervezet egymásra 

találjon. Emellett elkészítjük a civil szervezet bemutatkozó online tartalmát, amely általában 

videó-megjelenést tartalmaz az alapadatok mellett, és ezt eléred weboldalunkon (Bemutató 

videó). 

A Givingo semmilyen díjat nem számol fel azon civil szervezeteknek, akiknek lehetőséged 

van a Weboldalunkon keresztül adományt adnod a bemutató videók készítéséért és a 

népszerűsítésért. Ezen célunk maradéktalan fenntartása érdekében azonban, itt van 

lehetőséged nekünk is adományt juttatni, hogy folytatni tudjuk tevékenységünket. 

 

Az adományozást, mint lehetőséget (ide nem értve az IT/informatikai hibák, felelősségek) 

csak Magyarország területén van módunkban garantálni. Amennyiben Magyarországon 

http://givingo.org/
mailto:support@websupport.hu
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kívül veszed igénybe adományozási felületünket, éred el Weboldalunkat, előfordulhat, hogy 

nem lesz elérhető vagy nem fog optimálisan működni a Weboldal, de ez nem tőlük függő 

körülmény, így ezért felelősséget sem tudunk vállalni. 

Adományozás további folyamatában, ha velünk kapcsolatba szeretnél lépni: 

Kiemelten fontos, hogy olyan e-mail (elektronikus levelezési) címet adj meg 

számunkra, mely valódi és birtokodban, rendelkezési jogod alatt áll, illetve bármikor 

eléred; mert ezek a Te felelősségi körödbe eső tények, ezen tényekért nekünk nem áll 

módunkban felelősséget vállalni. 

E-mail elküldését már úgy tekintjük, hogy a benne foglaltak hozzáférhetővé váltak az 

elküldés időpontjában, így a kézbesítés időpontja az e-mail elküldése. 

Lehetőséged van egyszeri adományt adni, vagy rendszeres adományozóvá válni egy 

általad választott civil szervezet tekintetében. 

Adományozás esetén a Weboldalon fiók létrehozása szükséges, így amennyiben fiókod 

még nincs az adományod sikeres kifizetésekor, abban az esetben mi létrehozzuk azt 

Neked. Fiók nélkül nem áll módunkban adományozási szolgáltatásunkat biztosítani Neked, 

mint Adományozónak. Fiókodban – többek között – lehetőséged van nyomon követni 

adományaidat. 

2.1.2. Adományozás igénybevétele 

Mind a civil szervezetek kereshető felületét, mind magát az adományozást jelenleg 

Weboldalon keresztül nyújtjuk, mint saját fejlesztést. Külső szolgáltató csak a domain és 

tárhely elérhetőséget, az értesítések/hírlevél küldését, a könyvelési szolgáltatást, valamint 

az online fizetést biztosítja. 

A velünk kapcsolatba kerülő civil szervezetek egy közös felületen elérhetőek a Weboldalon, 

a „Támogatás” menüponton keresztül. Itt tudod a róluk készült Bemutató videót is 

megtekinteni. Természetesen módod van itt rögtön adományt is adni az általad kiválasztott 

civil szervezetnek.  

A civil szervezeteket, akiket meg tudsz adományozni, az alábbi szempont szerint jelenítjük 

meg: a listában azon szervezeteket találhatod elöl, amelyek bemutatkozó oldalát a legutóbb 

hoztuk létre, vagy szerkesztettük. A civil szervezeteket ezen felül kategóriákba soroltuk 

céljaik szerint, amely alapján szűrni lehet őket a Weboldalon. 

A civil szervezet kiválasztása esetén az “Adományozok” gombra való kattintással veszi 

kezdetét, az adományozás, amelynek során tudod az adományodat véglegesíteni. Ezen 

felületen tudsz meg minden kapcsolódó információt is a kiválasztott civil szervezet / 

Adományozott vonatkozásában. 

Az adományozás során, mint fizetési szolgáltatót a Givingo Alapítvány igénybe veszi a 

Barion (Google Pay, Apple Pay) online fizetési rendszerét, Tárcáját mint 3. személy külső 

szolgáltatót, így ennek a szolgáltatónak a szabályzatai lesznek irányadóak a fizetési 

folyamatra. Minden fizetéssel, adomány-kiegyenlítéssel kapcsolatos igényt, kártalanítást, 

kártérítést kizárunk, kivéve, amelyre jogszabály kötelező rendelkezése kötelez minket. 

http://givingo.org/
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Az adományozásra az elektronikus út az irányadó. 

Az adományozás kizárólag fiók létrehozása mellett vehető igénybe, így fiók létrehozása 

mellett van mód adományt adnod a Weboldalunkon található adományt fogadó civil 

szervezetnek és a civil szervezet csak így tudja fogadni adományodat. Felhasználónak 

minősül az a Látogató, aki elindítja az adományozás menetét az „Adományozok” gombra 

kattintva a Weboldalon. Azon Felhasználónak, aki az adományát sikeresen kifizeti, és nincs 

még fiókja, annak fiók kerül létrehozásra. A fiók létrehozásához szükséges adatok minimum 

jelleggel - ezek megadása feltétlen szükséges, ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az 

adományozási folyamatot részedre: 

- név (vezetéknév és keresztnév, titulus/megkülönböztető előtag, ha van, érvényes 

személyazonosító okmánnyal megegyező adatokkal) 

- e-mail cím 

- felhasználónév (ezt mi generáljuk neked a neved alapján) 

- jelszó (ezt is mi generáljuk neked és külön e-mailben küldjük el) 

A fiók regisztrálását követően küldünk neked egy visszaigazoló e-mailt az általad megadott 

e-mail címre, melynek során kérünk ellenőrizd le a regisztrációkor, adományozás során 

megadott adataidat, mert ezekkel az adatokkal fog létrejönni a fiókod és ezen adatokról fog 

értesülni az Adományozott és ezeket az adatokat, információkat fogadjuk el valósnak, 

valódinak, helyesnek és helytállónak. 

A fiókhoz tartozó felhasználónév nem választható, azt Givingo generálja le és 

megváltoztatása nem lehetséges. 

A fiókhoz tartozó jelszó megváltoztatható, erre kérünk is, hogy első belépést követően 

változtasd meg. Ha ez nem kerül Felhasználó által megadásra, a jelszó nem változik meg. 

A megváltozott jelszó tényéről emailt küldünk. Szolgáltató (Givingo) nem tartja nyilván és 

nem ismeri a fiókhoz tartozó jelszót, csupán annak visszafejthetetlen, egyirányú kódolási 

algoritmussal titkosított változatát tárolja. 

Szolgáltató a felhasználónevet és jelszógenerálást csak és kizárólag Felhasználó személye 

részére, egyedileg szolgáltatja. Szolgáltató a felhasználónév biztonságos tárolásáért saját 

hatáskörében gondoskodik, mely nem terjed ki arra, mikor Felhasználó szándékosan, vagy 

gondatlanságból más tudomására hozza bármilyen módon, vagy Felhasználótól bárki 

Felhasználó tudomása nélkül megszerzi a felhasználónevet. Szolgáltató a felhasználónevet 

nem adja át 3. személy részére. Szolgáltató a jelszót, annak jellege miatt, nem ismeri: az 

egyedi azonosító, melyet csak és kizárólag a Felhasználó ismer. Amennyiben elfelejtette 

Felhasználó a jelszavát, Szolgáltató biztosítja, hogy Felhasználó újat adjon meg. 

A Felhasználó köteles a felhasználónevét és jelszavát fokozott gondossággal kezelni.  

Felhasználó felel minden olyan jognyilatkozat megtételéért, mely felhasználónevének 

és/vagy jelszavának felhasználásával történik, kivéve ha felhasználóneve és/vagy jelszava 

jogosultatlan használatát vagy annak lehetőségét kellő időben bejelentette Szolgáltató 

részére. Szolgáltató ez esetben, a hozzá érkezett értesítés kézhezvételét követően 

haladéktalanul intézkedik a fiók letiltásáról, melyről értesítést küld Felhasználónak. A fiókot 

feloldani csak és kizárólag Szolgáltatóval történt egyeztetést követően van mód. A fiók 

http://givingo.org/
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korlátozásából vagy letiltásából kifolyólag semmilyen igény, kártérítés, kártalanítás nem 

követelhető Szolgáltatóval szemben. 

 

A fiókba való belépés:  

Az email-cím, vagy felhasználónév (Szolgáltató által generált felhasználónév) és jelszó 

megadásával lehetséges. Más, fiókba való belépési lehetőséget Szolgáltató nem biztosít. 

Amennyiben 4 sikertelen belépési kísérlet történik (helytelen adatok megadása esetén a 

fiókba való belépéskor), Szolgáltató jogosult korlátozni Felhasználó belépését maximum 24 

órára az utolsó sikertelen belépési kísérlettől számítva és erről értesít rendszerüzenet 

formájában, mely a képernyőn jelenik meg. 

 

A fiókba való belépést követően: 

A fiókba belépve megtekintheted a fiók-adataidat a „Személyes adataid” menüpontra 

kattintva. Itt változtathatod meg azon adatokat, amely adatra nézve ez lehetséges (pl. email 

cím, név, jelszó). Kérheted fiókod törlését is a fiókodhoz tartozó email címről írva. Mi, a 

válasz emailünkben még egyszer megkérünk, hogy erősítsd meg a fiók törlését. A fiók 

törlése nem vonható ezt követően vissza. A fiókban tárolt adatok végleges törlésére 

vonatkozóan adatvédelmi tájékoztatónk tartalmaz információkat. 

A fiókban továbbá az alábbiakat teheted meg: 

- kérhetsz Tőlünk kivonatot, mely tartalmazza a nálunk tárolt adataidat – részletesen az 

adatvédelmi tájékoztatóban, 

- megtekintheted a korábbi adományaidat, valamint módosíthatod a korábbi 

adományaidhoz tartozó publikusan megjelenő nevedet / hozzászólásodat, 

- megtekintheted a rendszeres (havi) adományaidat, módosíthatod az összegeket, a 

fizetési módot, vagy lemondhatod a támogatást, 

- megtekintheted és módosíthatod, hogy mely általad támogatott civil szervezet 

(Adományozott) újonnan feltöltött beszámolóiról kérsz email értesítést 

 

Adományozás indítása, elküldése 

Adományozni a Weboldalon kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. 

Miután kiválasztottad a számodra megfelelő civil szervezetet, az „Adományozok” gombra 

kattintva indíthatod az adományozás folyamatát. 

Kérjük, hogy ellenőrizd le az adatokat, mielőtt a fizetési szolgáltató gombjára kattintasz. Itt 

tudod javítani a megadott adatait, az adományozást módosítani, vagy visszavonni azt. 

A fizetési szolgáltató gombjára kattintva a Weboldal átirányít a fizetési szolgáltató oldalára, 

ahol a fizetési tranzakció megtörténik, az adomány összege bekerül az Adományozott 

Tárcájába, ezzel véglegesítődik az adományozás folyamata. 

Amennyiben a sikeres fizetési tranzakciót követően a megadott email címhez nem tartozik 

még felhasználói fiók, mi létrehozzuk Neked, melyről visszaigazoló e-mailt küldünk Neked. 

Szolgáltatói jogos érdekünk kapcsolódik hozzá, hogy az adományozáshoz rendelkezz 

fiókkal, mivel így tudod módosítani az adományaiddal kapcsolatos adatokat. 

http://givingo.org/
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Az adományozással kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket a Szolgáltató elektronikus 

úton küldi el a Felhasználók részére, illetve teszi fel a Weboldalra, fiókba 

(rendszerüzenetek). 

 

Adományozás véglegesítése, azaz a fizetési tranzakció indításával az adományozás 

véglegesítésre kerül. Neked, mint Felhasználónak, adományozónak fizetési 

kötelezettséged keletkezik az adományozás tartalma szerint, az ott megadott összeggel 

(adomány). Visszavonásra, vagy a fizetéstől való elállásra is a fizetési szolgáltató, Tárcát 

biztosító 3. személy – jelenleg a Barion szabályzatai lesznek irányadóak, amelyeket köteles 

vagy betartani. 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A fizetés 

a Barion online fizetési rendszerén keresztül, biztonságos, titkosított csatornán keresztül 

történik. A bankkártya adatok a kereskedőhöz, azaz hozzánk nem jutnak el.  A szolgáltatást 

nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, 

engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

 

Adataidat kérlek, csak abban az esetben add meg, ha kifejezetten ezt szeretnéd. 

Ugyanakkor bizonyos adataid megadása nélkül nem áll módunkban biztosítani számodra 

az adományozás lehetőségét Weboldalunkon keresztül, részletesebben lásd erről az 

adatvédelmi tájékoztatónkat.  

A sikeres fizetési tranzakciót követően kapsz tőlünk egy visszaigazoló e-mailt, amely az 

adományozással kapcsolatos általunk ismert adatokat tartalmazza, amely azt igazolja, hogy 

adományod általunk továbbításra került az Adományozott részére, azaz elérhetővé vált a 

részére biztosított Tárcában. Bármilyen ok miatti sikertelen fizetési tranzakció esetében a 

Barion erre vonatkozó szabályzatai lesznek irányadóak, így ezzel kapcsolatban minden 

igényt feléjük kell jelezned. Erre felelősséget nem tudunk vállalni. 

 

Havi támogatás (ismétlődő fizetés) esetén Szolgáltató a fizetés során megadott fizetési 

forrást (Barion tárca, vagy bankkártya) havonta az első fizetés fordulónapján terheli meg az 

adomány összegével addig, amíg Felhasználó le nem mondja a támogatást. Ha 

Felhasználó havi adományának fordulónapja hónap végére esik (pl. 31-e) és egy azt 

követő hónap kevesebb napból áll, akkor Szolgáltató abban a hónapban az utolsó napon 

terheli meg a megadott fizetési forrást (pl. 30-án). 

Sikertelen terhelés esetén Szolgáltató emailt küld Felhasználónak a sikertelen terhelés 

okáról, amiben lehetőséget biztosít az adott havi adomány manuális kifizetésére, ezt 

követően pedig továbbra is minden hónapban megkísérli levonni az adomány összegét a 

fordulónapon, egészen addig, amíg Felhasználó le nem mondja a támogatást. 

A havi támogatást Felhasználó a saját fiókjába belépve tudja lemondani az "Adományaid" 

menüpontra kattintva. Ugyanezen menüpontban Felhasználónak lehetősége van a havi 

adomány összegének módosítására, melynek megtételével a következő hónaptól a 

módosított összeg kerül levonásra. Felhasználó módosítani tudja a fizetési forrást is, mely 
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során Szolgáltató kártya ellenőrzéshez 100 Ft-tal terheli meg a megadott fizetési forrást, 

majd ezen összeget a sikeres tranzakciót követően azonnal automatikusan vissza is téríti. 

Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a félreértések elkerülése érdekében arra, hogy a 

levont adományok tekintetében a Barion Payment Zrt. fog szerepelni a számlakivonatokon, 

mint kedvezményezett. 

 

Az adományozás során jelen Használati feltételek szerint az adományozás során nem jön 

létre köztünk külön egyedi írásbeli szerződés.  

Bármely kapcsolattartás, levelezés, esetleges jogvita esetén a használt, illetve irányadó 

nyelv a magyar; irányadó jogszabályok Magyarország jogszabályai.  

Szolgáltató nem csatlakozott magatartási kódexhez.  

Szolgáltató és Felhasználó közötti levelezést, kapcsolattartást, esetleges jogvitában a 

nyilatkozatokat az elektronikusan elmentett levelezés, adatok és az adományozásra 

vonatkozó adatok igazolják. Az írásbeli egyedi szerződés hiánya nem zárja ki, hogy 

Szolgáltató jelen Használati feltételek egyes vagy összes rendelkezéseit írásban 

megtett jognyilatkozatnak minősítsen. 

 

III. Bejelentések és esetleges panasz kezelése 

Szolgáltató az info@givingo.org e-mail címen való elérhetőséget biztosít ezen célokból, 

melyekre vállaljuk, hogy 15 munkanapon belül válaszolunk. 

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok, információk a 

lehető legpontosabbak legyenek, ezzel együtt nincs módjában azokért az adatokért és 

információkért felelősséget vállalni, amelyek nincsenek hatókörében pl. a támogatható civil 

szervezetekkel kapcsolatos információkra, adatokra nem terjed ki a Givingo Alapítvány 

felelőssége. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettségei 

IV.1. Adományozó jogai és kötelezettségei: 

- Adományozó köteles az általa véglegesített adományt az online fizetési szolgáltató 

weboldalán kiegyenlíteni, illetve az online fizetési szolgáltató szabályzatai szerint eljárni; 

- a támogatás vagy adomány nem képezheti elszámolás alapját, az nem minősül 

ellenszolgáltatásnak, nem követelhető vissza; 

-  jogosult kérni, hogy személyes adata (név) ne jelenjen meg Weboldalunk bárki által 

elérhető felületein;  

-  Adományozó semmilyen formában nem sértheti jóhírnevünket, alapvető jogainkat, 

különösen szellemi tulajdonhoz és annak védelméhez fűződő jogainkat, szerzői 

jogainkat. Az elkészített fotók és videók, Bemutató videó csak és kizárólag magáncélú és 

nem kereskedelmi, vagy közvetve/közvetlen pénzszerzési jellegű használatra engedjük 

megosztani bárki által elérhető módon. Egyéb, esetleges kereskedelmi, üzleti 
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felhasználáshoz, megosztáshoz (ide tartozik, ha facebook-on vagy egyéb social media 

felületen népszerűsítenéd saját terméked, szolgáltatásod, csoportod is ezen fotókon 

vagy videókon, Bemutató videón keresztül) kérjük, keress meg minket, hogy megtaláljuk 

a mindenki számára megfelelő megoldást. A megosztás semmilyen formában nem 

sértheti jóhírnevünket, alapvető jogainkat, különösen szellemi tulajdonhoz és annak 

védelméhez fűződő jogainkat. Adományozó ezt köteles tiszteletben tartani és fentiek 

megsértéséért és ezzel kapcsolatos kárért köteles teljes körűen helytállni. 

-  Adományozó köteles és jogosult megismerni és betartani szabályzatainkat, valamint 

köteles vállalni ezek be nem tartásából eredő felelősséget és esetleges ebből adódó 

fizetési és egyéb kötelezettségeket; 

-  rendelkeznie kell a megfelelő számítástechnikai eszközökkel és interneteléréssel 

-  köteles megtéríteni az általa közvetve vagy közvetlenül okozott károkat a károsultnak; 

 

 

 

IV.2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei: 

 

-  Szolgáltató jogosult szabályzatai megsértése, be nem tartása esetén érvényesíteni 

igényeit, kártérítést kérni; 

-  Szolgáltató jogosult és köteles a jelen szabályzat szerint eljárni; 

-  Szolgáltató vis maior esetén jogosult visszatérítési, kompenzációs, kártérítési / 

kártalanítási igény nélkül felfüggeszteni működését meghatározatlan időre. Ugyanakkor 

Szolgáltató, tekintettel az online formában nyújtott szolgáltatásra, megtesz minden tőle 

telhetőt, hogy a Weboldal és az adományozás elérhető maradjon. 

 

V. Szellemi alkotások joga 

Felhasználó/Adományozó (Igénybevő) tudomásul veszi, hogy a givingo.org, mint Weboldal 

egésze, mint önálló alkotás, szerzői jogi műnek minősül. A Weboldal 

tulajdonosa/üzemeltetője, azaz a Givingo Alapítvány a tulajdonosa a Weboldalon elérhető 

Bemutatkozó oldalakon nyilvánosságra hozott, először ott nyilvánosan, bárki által 

elérhetően megjelentetett videóknak (Bemutató videó), képeknek, felvételeknek tekintet 

nélkül azok formátumára, típusára, időbeli és területi korlátozás nélkül. 

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot (szerzői személyéhez kötődő és vagyoni 

jogok) a Weboldalán megjelent fenti videókkal, képekkel, felvételekkel kapcsolatosan! 

 

VI. Adatvédelmi rendelkezések 

 

Az adatvédelmi rendelkezések itt olvashatóak: 

https://givingo.org/adatvedelmi-tajekoztato/ 
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VII. Egyéb rendelkezések 

1. Felelősség korlátozása/jogfenntartás 

A Weboldalon, illetve a Weboldalról elérhető minden tartalmat és a megvásárolt 

terméket/szolgáltatást észszerű szakszerűséggel és gondossággal biztosít Szolgáltató, és 

mindent megtesz azért, hogy biztonságos, megbízható és hibamentes környezetet 

biztosítson az adományozás, szolgáltatásainak megvalósításáért. Amennyiben észszerű 

szakszerűséggel és gondossággal járt el Szolgáltató, nem vállalja a felelősséget a 

következőkért: olyan hátrányokért, melyek nem a jelen szabályzat és kapcsolódó 

szabályzatok általa való megszegéséből vagy más módon; intézkedéseiből erednek; olyan 

hátrányokért, amelyeket a jelen szabályzat elfogadásakor sem az Adományozó 

(Felhasználó) sem Szolgáltató nem láthattak előre; továbbá Szolgáltató észszerű 

befolyásán túlmutató eseményekért sem tud felelősséget vállalni.  

 

 

2. A Szolgáltató kizárja felelősségét, az alábbi technikai-informatikai (IT) hibákért: 

- bármilyen informatikai, technikai működési hiba a hálózaton, ami akadályozza a 

Weboldal, a termékek, Művek általános, általában elvárható elérhetőségét, működését 

és megtekintését és esetleg adatvesztést eredményez, vagy 

- a kommunikációs eszközök ilyen jellegű meghibásodása, vagy  

- szoftver nem megfelelő működése, vagy 

- programhiba által okozott hibák, események.  

 

3. Abban a nem várt esetben, ha ellentmondás állna fenn bármely, jelen szabályzat és jelen 

szabályzatban hivatkozott szabályzatok rendelkezései között; a jelen szabályzatban foglalt 

feltételek az irányadók, melyek nem lehetnek ellentétesek jogszabály kötelező 

rendelkezésével. 

4. Ha jelen szabályzat bármely része érvénytelen, a fennmaradó rész korlátozás nélkül 

hatályban marad. Ha jelen szabályzat valamelyik rendelkezését Szolgáltató nem 

érvényesíti, az nem tekinthető joglemondásnak.  

 

 

Győr, 2023.01.01. 

Jelen dokumentum letölthető az alábbi linkről: https://givingo.org/hasznalati-feltetelek/ 
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