
ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT 
 
Jelen adatkezelési nyilatkozat elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a Waldorf 
Gyógyító Pedagógiáért Egyesület (továbbiakban Egyesület és Adatkezelő) (Cím: 1222 
Budapest, Mező utca 49 Adószám: 19101123-1-43 Nyilvántartási száma: 01-02-0017042), 
mint adatkezelő, a felhasználói adatbázisában tárolja a Felhasználó alábbi személyes adatai 
közül azokat, amelyeket a Felhasználó magáról megad: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, 
e-mail cím.  
Az adatokat sem az Egyesület, sem az OTP Mobil Kft. harmadik félnek nem adja át. 
A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségi adatait az Egyesület 
támogatói kapcsolattartás céljára tárolja és felhasználja. A Felhasználó bármikor kérheti 
adatai törlését, helyesbítését, megtilthatja azok további felhasználását, illetve tájékoztatást 
kérhet adatai kezelésének részleteiről a rozsahaz@rozsahaz.hu e-mail címen. 
Amennyiben Felhasználó a fizetési űrlapon bejelöli a „Nevem nyilvános lehet a támogatói 
listában” opciót, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesület a publikus weboldalán a Felhasználó 
vezetéknevét és keresztnevét a nyilvános adományozói listában megjelenítse, az adomány 
mértékének nagyságrendjével együtt (utóbbi pontos összeget nem tartalmaz). 
 
A bankkártyaadatokhoz sem az Egyesület, sem az OTP Mobil Kft. nem fér hozzá. 
 
Adattovábbítás az OTP Mobil Kft. részére 
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Egyesület adatkezelő által a rozsahaz.hu (továbbá 
700lepes.rozsahaz.hu , adomany.rozsahaz.hu microsite-ok) felhasználói adatbázisában tárolt 
alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint Adatfeldolgozó részére. Az 
Adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. Az 
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay 
Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-
aff.  
  
Tájékoztatás a rendszeres adományozásról 
Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: „Ismétlődő fizetés”) egy, a SimplePay által 
biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által 
a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket 
lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.  
Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Felhasználó hozzájárul, 
hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően jelen adományoldalon (rozsahaz.hu, 
továbbá 700lepes.rozsahaz.hu,  adomany.rozsahaz.hu microsite-ok) kezdeményezett későbbi 
fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és a Felhasználó tranzakciónként hozzájárulása 
nélkül az Egyesület által kezdeményezve történjenek.  
Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően 
történik. A bankkártyaadatokhoz sem az Egyesület, sem a SimplePay nem fér hozzá. Az 
Egyesület által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért 
közvetlenül az Egyesület felel, Egyesület fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben 
bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen pontban leírt tájékoztatót Felhasználó átolvasta, 
annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja. 
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Az Ismétlődő fizetés beállítását követően – az Egyesület informatikai rendszerének 
kezdeményezésére – a bank rendszere 30 naponta terheli a Felhasználó (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 az Egyesület irodájában lehet (Cím: 1125, Budapest, Mátyás király út 53/B. 
; e-mail: rozsahaz@rozsahaz.hu). 
  
Tájékoztatás egyszeri adományozásról 
A fizetés (továbbiakban: „Fizetés”) egy, az OTP Mobil Kft. által biztosított bankkártya 
elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó (Vásárló) által a 
regisztrációs tranzakció során megadott bankkártya adatokkal fizetést kezdeményez. 
A Felhasználó az Egyesület oldalán írja be a keresztnevét, vezetéknevét, e-mail címét, és az 
adományozni kívánt összeget, amelyet  bankkártyás fizetéssel kíván teljesíteni Ezeket az 
adományozókkal való későbbi kapcsolattartás céljára használjuk fel. A rovatok kitöltésével 
Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy ezeket is kezeljük. 
Jelen szabályzat elfogadásával és a „Segítek” gomb megnyomásával a Felhasználó 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 a Felhasználó visszatér az Egyesület 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 a Felhasználó nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról az Egyesület 
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 az Egyesület oldalára, a fizetés 
sikertelennek minősül. 
 
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. 
 
Jelen tájékoztatót Felhasználó elolvasta, annak tartalmát tudomásul veszi és elfogadja. 
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