A Miénk a Ház! projekt az Orczy Kultúrkert Egyesület (továbbiakban: Egyesület)
munkacsoportja.
Az Egyesület rendszeresen indít városi sétákat, szervez és tart előadásokat,
amelyekért támogatójegy vásárlását kínálja. Jelen ÁSZF értelmében
Támogatónak minősül minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a jelen
honlapon keresztül szolgáltatásokat értékesít.
A www.mienkahaz.hu weboldalra (továbbiakban: Weboldal) történő belépéssel,
a sétára történt regisztrációval, a Weboldal használatával és a megrendelés
leadásával a Támogató kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az
Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozatot, és
azok minden pontjával egyetért.
Az Egyesület mindent megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért,
azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul, vagy helytelenül
feltüntetett adatokért, a használati útmutatójában található esetleges
tévedésekért, a Weboldal működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és
az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további
oldalak tartalmáért.
Regisztráció
A honlapon történő regisztrációt követően a Vevő egy visszaigazoló e-mailt kap –
az általa megadott e-mail címre –, amely a regisztráció során megadott adatokat,
a program időpontját valamint a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. Ezzel a
regisztrációja véglegessé válik.
A regisztráció nem kötelezi Támogatót a programon való megjelenésre és a
részvételi díj kifizetésére.
Amennyiben a regisztrációt követően 24 órán belül nem érkezik meg a
visszaigazoló e-mail az Ön által megadott e-mail címre, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot az info@mienkahaz.hu e-mail címen.
A kedvezményes jegyet diákok, nyugdíjasok, pedagógusok, GYED- s GYES-en
lévők vehetik igénybe a kedvezményre jogosító okmány helyszíni felmutatásával.
A támogatójegyet a helyszínen, a séta megkezdése előtt kell megváltani. Egyedi
esetben, külön kérésre mód van a részvételi díj átutalással történő
kiegyenlítésére is. Ennek menete minden esetben előzetes egyeztetést igényel.
Az ajándékutalvánnyal rendelkező jogosultak helyszíni díjfizetés nélkül vehetnek
részt az adott programon.
A támogatójgy megváltásának hiányában Támogató nem vehet részt a
programon.
Ajándékutalvány
Ajándékutalvány vásárlására a honlapon keresztül, az erre kialakított felületen
vagy személyesen nyílik lehetőség.

Az utalványoknak lejárati ideje nincs, azok bármeddig érvényesek, és szabadon
felhasználhatóak bármely sétára. Minden ajándékutalvány egyedi azonosítóval
ellátott, amely azonosító nélkül az utalvány nem érvényes és nem használható
fel.
Az Egyesület garantálja, hogy minden utalvány felhasználására lehetőséget
biztosít, ahhoz kellő számú programot szervez.
Ez alól kivételt képez, amennyiben Egyesület bármilyen okból felfüggeszti vagy
befejezi tevékenységét.
Részvételi feltételek
A programokon mindenki a saját felelősségére vehet részt. 14 éven aluli
gyermekek a programokon kizárólag szülői (vagy diák csoportok esetében
tanári) felügyelettel vehetnek részt.
Az Egyesület nem vállal felelősséget az általa szervezett programokon látogatott
épületek akadálymentesítettségéért. A programok során esetlegesen előforduló
sérülésekért, balesetekért az Egyesület nem vállal felelősséget. A programokra
való jelentkezés – bármilyen formában is történik – a részvételi feltételek
elfogadását is jelenti egyben. A programok során történő esetleges lopásokért,
elveszett, megrongálódott tárgyakért, valamint személyi sérülésekért,
balesetekért az Egyesület nem vállal felelősséget.
A jelentkezést követően a program megkezdéséig Támogatónak joga van elállni a
programon való részvételtől.
A séták során – alkalmanként – az Egyesület vagy megbízottja fényképeket,
videofelvételeket készíthet, amelyeket későbbiekben saját céljára felhasználhat.
A felvételeken szereplő személyek a sétára való jelentkezésükkel elfogadják ezt,
további hozzájárulásukat Egyesület nem köteles kikérni.
Vis major esetekben, amennyiben a szolgáltatás meghiúsul, az Egyesületet
semmilyen felelősség nem terheli. A seta elmaradása elmaradása esetén az
Egyesület további időpontokat hirdet meg, amelyekre Támogatóknak újra
szükséges jelentkezniük.
Adatkezelés
Az Egyesület tiszteletben tartja a Weboldalt felkereső személyek információs
önrendelkezési jogát és a személyes adatokhoz fűződő jogait. A személyes
adatokra és a különleges adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységét az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) – és más hatályos jogszabályok –
rendelkezéseinek mindenben megfelelve végzi.
A jelen szabályzat – az Infotv. 20.§ rendelkezéseinek megfelelve – tájékoztatást
ad arra vonatkozóan, hogy a Társaság milyen adatokat tart nyilván, azokat

milyen célból, milyen alapon, miként és meddig kezeli, azokat kinek továbbítja,
illetve hogy az adatokat kik ismerhetik meg.
Jelen szabályzat elfogadásával a Támogató kifejezetten hozzájárul a személyes
adatai alábbiak szerinti rögzítéséhez, kezeléséhez, illetve továbbításához.
A jelen nyilatkozat nem vonatkozik azokra az – eltérő domain alatti – internetes
oldalakra, amelyek a www.mienkahaz.hu oldalról linken keresztül elérhetőek.
Ezen honlapok tartalmáért, az ezen honlapok üzemeltetői által végzett
adatkezelési, vagy más tevékenységért az Egyesület felelősséget nem vállal.
Az Egyesület csak olyan személyes adatokat (a Támogató vezeték- és
keresztneve, valamint e-mail címe) rögzít és kezel, amelyeket a Támogató – az
Egyesület honlapján történő regisztráció során – önkéntesen bocsát az Egyesület
rendelkezésére, illetve amelyekre vonatkozóan a Támogató az adatrögzítéshez,
az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárult. A regisztráció, illetve a megrendelés
leadása egyúttal a személyes adatokat tartalmazó űrlap kitöltését és a jelen
Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak elfogadását is jelenti. A regisztráció, illetve
a megrendelés során a személyes adatok Egyesület általi rögzítéséhez,
kezeléséhez és továbbításához adott hozzájárulás írásbeli hozzájárulásnak
minősül. A Támogató személyes adatait az Egyesület nevében Maczó Balázs
egyesületi tag csak és kizárólag a Támogatóval való kapcsolattartás és számlázás
céljára és marketing célokra kezeli és használja fel. A személyes adatokhoz e
fenti személyen kívül más nem férhet hozzá, megnevezett személy pedig köteles
az általa megismert adatokat titokban tartani és az adatmegismerés céljától
eltérő célra azokat semmilyen körülmények között nem használhata fel. A
regisztráció során megadott személyes adatokat az Egyesület harmadik félnek
semmilyen körülmények között nem adja ki, valamint a megadott adatokat –
külön engedély nélkül – más célra nem használja fel.
Az Egyesület a személyes adatokat regisztrált Támogatók esetében korlátlan
ideig, illetőleg az érintett Támogató hozzájárulásának visszavonásáig tárolja és
kezeli. A Támogató a személyes adatai kezelésének időtartama alatt bármikor
jogosult felvilágosítást, tájékoztatást kérni a személyes adatok kezelésével
összefüggésben, jogosult továbbá személyes adatai helyesbítését kérni az
Egyesülettől. A Támogató bármikor jogosult továbbá a személyes adatai
Egyesület nyilvántartásából történő törlését kérni. E kérdéssel kapcsolatban az
Egyesület munkatársai az info@mienkahaz.hu e-mail címen állnak
rendelkezésre. A Támogató az Egyesület által megküldött hírlevelekről – a
hírlevelekben található link használatával – bármikor jogosult leiratkozni.

A fentiekben meg nem határozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó jogszabályai az
irányadóak.

