Általános szerződési feltételek
Kedvezménypontként való regisztrációhoz
I.

AZ ÁSZF-BEN HASZNÁLT FOGALMAK
◦ Kártya: „STEP” kedvezménykártya
◦ Kártyatulajdonos: A „STEP” kedvezménykártyát az Őszinte Mosoly Közhasznú
Alapítvány bocsátja ki.
◦ Kártyabirtokos: az a természetes vagy jogi személy, aki részére a Kártyatulajdonos
kártyát bocsát ki.
◦ Kártyahasználó: A kártyabirtokos természetes személy lakcímével azonos lakcímre
bejelentett természetes személy. Jogi személy esetén csak a kártyabirtokos, illetve a
kártyabirtokossal alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személy jogosult a
kártya használatára.
◦ Alapítvány: Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány
◦ Kedvezménypont üzemeltető: A kedvezménypont üzemeltető olyan termékértékesítő
vagy szolgáltatást nyújtó természetes, vagy jogi személy, aki a Kártyabirtokosnak a
Kártya használata esetén a termék árából, vagy a szolgáltatás díjából a 2. számú
mellékletben meghatározott mértékű azonnali kedvezményt biztosít.
◦ Felek: a jelen ÁSZF alapján a szerződést megkötő személyek (Alapítvány,
Kedvezménypont üzemeltető)
◦ Kártya érvényessége: Visszavonásig

II.

REGISZTRÁCIÓ
A kedvezménypont üzemeltetése előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrációra a
www.stepcard.hu honlapon található területi képviselők megkeresése, illetve az Őszinte
Mosoly Alapítványnak címzett az info@stepcard.hu , vagy az info@oszintemosoly.eu
e-mail címre küldött bejentkezés után, az Alapítvány területi képviselőjének
közreműködésével van lehetőség.

III.

SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZLETEI ÉS ELLENÉRTÉKE
A Kedvezménypont üzemeltetője jelen szerződés 2. számú mellékletében foglaltak szerint
a Kártya használójának azonnali kedvezményt biztosít.
A biztosított kedvezmény az Őszinte Mosoly Alapítvány számára a Taotv.
4. § 1/a pontja szerinti támogatás, amely a Taotv. 7. § (1) bekezdés z) alpont alapján
társasági adót csökkentő tételnek minősül.

IV.

FELELŐSSÉGI RENDELKEZÉSEK
A „STEP kártya” program bármely technológiai megoldásának, tartalmi-, illetve design
eleme szerzői jog által védett szellemi alkotás. Felhasználásukhoz Az Őszinte mosoly
Alapítvány előzetes, írásbeli engedélye szükséges. A „STEP” kártya elfogadásával a
Kedvezménypont üzemeltető elismeri, hogy azt kizárólag saját felelősségére teszi, Az
Alapítványt a Kedvezménypont üzemeltető által elszenvedett károkért felelősség nem
terheli. Az alapítvány nem köteles a STEP kártya használatát biztosító informatikai

1

rendszerhez való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes biztosítására. A program, illetve
az ott elérhető információk, dokumentációk hozzáféréséből, illetve azok bármiféle
felhasználásából, a program használatra alkalmatlan állapotából vagy nem megfelelő
működéséből, hiányosságából, az esetleges üzemzavarból, az adatok bárki által történő
illetéktelen megváltoztatásából eredő károkért és/vagy veszteségért az Alapítvány
felelősségét kizárja. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy a program bármely
vagy valamennyi szolgáltatását megszakítsa vagy megszüntesse.
V.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS, TECHNIKAI FELTÉTELEK
Az Alapítvány biztosítja az STEP kártya által nyújtott szolgáltatások elérhetőségét évi
90%-os rendelkezésre állási szinten. A rendelkezésre állás számításánál nem kell
figyelembe venni azon időszakokat, mikor a szolgáltatás szünetelése, kiesése: • vis maior
esetek, • az Alapítvány által előre bejelentett karbantartás, • az Alapítványtól független,
érdekkörén kívül eső okok miatt történik. Az Alapítvány a tervezett karbantartási
munkálatokról a www.stepcard.hu weboldalon a tervezett karbantartás időpontját
megelőzően értesítést jelenít meg. Alapítvány megtilthatja a Kedvezménypont
üzemeltetője számára a STEP kártya program használatát és törölheti regisztrációját,
amennyiben Kedvezménypont üzemeltetője bármely tevékenysége akadályozza vagy
veszélyezteti a program rendeltetésszerű működését.

VI.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK
Felek megállapodnak, hogy az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1)-(2) bekezdésében
szabályozott előzetes tájékoztatási kötelezettség az Alapítványt terheli azzal, hogy a
munkavállalók, tagok figyelmét felhívja az ÁSZF 1. számú mellékletét képező
Adatkezelési Tájékoztatóra, mely egyidejűleg a www.stepcard.hu felületén is elérhető. A
Kedvezménypont üzemeltetője adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata a kártyaigénylőlap mellékletét képezi.
Az Alapítványnak az adatkezeléshez a Kedvezménypont üzemeltetőjének hozzájárulására
van szüksége. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás hiányában az Alapítvány a
Kártyához kapcsolódó kötelezettségeit teljesíteni nem tudja, így a hozzájárulás hiányában
a Kedvezménypont üzemeltetője a Kártya által nyújtott lehetőséggel élni nem tud.

VII.

A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE

A szerződés az aláírás napján lép életbe és tartós támogatás lévén, határozatlan
időtartamra szól. Jelen szerződést – a szerződéses időszak alatt - mindkét fél bármikor
indoklás nélkül felmondhatja írásban, 60 napos felmondási idővel.
Rendkívüli felmondásra ad okot, ha Partner:
• nem biztosítja a kedvezménykártyával rendelkező vevők/ügyfelek részére a
szerződésben vállalt kedvezményt
és/vagy
• vásárlásra kötelezi vevőit/ügyfeleit
szolgáltatás igénybevételéhez.

VIII. SZERZŐDÉS ÉS AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA
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más

termék

megvételéhez,

vagy

Kedvezménypont üzemeltetője köteles a Szerződés hatálya alá tartozó minden változást az
Alapítványnak haladéktalanul (a változás bekövetkeztét/bejegyzését követő 8 napon belül, az
www.stepcard.hu weboldalon, az info@stepcard.hu e-mail címen, vagy postai úton a 8700
Marcali, Munkácsy utca 7. címre küldött postai küldeménnyel, adatmódosítás útján átvezetni.
Ennek elmulasztásából eredő, az Alapítvány teljesítését befolyásoló következményekért az
Alapítvány felelősséget nem vállal. Az Alapítvány jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.
Az ÁSZF módosított szövegét az Alapítvány legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző
15 nappal a honlapján (www.stepcard.hu) közzéteszi.
Kedvezménypont üzemeltetőjének kötelezettsége, hogy a változások nyomon követése
érdekében tájékozódjon az ÁSZF esetleges módosításairól. Amennyiben Kedvezménypont
üzemeltetője a módosítás ellen annak hatálybalépéséig írásban nem él kifogással, a módosítás a
Kedvezménypont üzemeltetője által elfogadottnak tekintendő. A módosítás hatálybalépésének
időpontjától a Felek között fennálló Szerződésre a módosított ÁSZF rendelkezései az
irányadóak.
Kelt:……………………...........,20…….év………………….hó…………….nap
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1. számú melléklet
Adatkezelési tájékoztató
a STEP kártya használatához
Bevezetés
Az Őszinte Mosoly Alapítvány, mint adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § (1) és (2)
bekezdése alapján a jelen adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban Tájékoztató) foglaltak
szerint tájékoztatja az érintettet az „egy lépés” kártya nyújtására és az adatkezelésre vonatkozó
adatkezelési elvekről és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségekről: Az
Őszinte Mosoly Alapítvány. (8700, Marcali Munkácsy utca 7.) az ÁSZF-ben meghatározottak
szerinti szolgáltatást nyújtja a Kártyabirtokosok és kártyahasználók részére.
I. A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK
A Tájékoztatóban használt és a Keretszerződésben nem szereplő kifejezések a
következők szerint értendők:
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Személyes
adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri Adatkezelő: az a
természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet
vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,
nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és
megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása,
fénykép-, hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas
fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok
elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és
eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az
adatokon végzik;
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -
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beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok
feldolgozását végzi.
II.

A TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA
Jelen Tájékoztató vonatkozik a Kedvezménypont üzemeltetőjére, és a STEP kártya
szolgáltatás nyújtására bármilyen módon vonatkozó adatkezelésekre, a
www.stepcard.hu honlap üzemeltetése során megszerzett és kezelt adatokra terjed ki.
Jelen Tájékoztatót az Őszinte Mosoly Alapítvány www.stepcard.hu honlapon tette
közzé. A tájékoztató visszavonásáig hatályos. Az Alapítvány jogosult a Tájékoztatót
egyoldalúan módosítani. A Tájékoztató módosított szövegét Kártyatulajdonos
legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal a honlapján
(www.stepcard.hu) közzéteszi.

III.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSRŐL
Az Alapítvány, mint adatkezelő Infotv. 20. § (1) és (2) bekezdése alapján az alábbi
tájékoztatást adja az STEP kártyához kapcsolódó adatkezelési elvekről. I
III./1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja az adott a Kedvezménypont üzemeltető vonatkozásában az STEP
kártya kibocsátása és az ahhoz kapcsolódó elektronikus nyilvántartási rendszer
működtetése, az kedvezmények felhasználásának biztosítása, valamint a kártya
használatához kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások működtetése.
III./2. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
A STEP kártya szolgáltatás nyújtásához szükséges személyes adatok kezelése a
Kedvezménypont üzemeltető önkéntes hozzájárulási nyilatkozata meglétén alapul,
amely nyilatkozatot a Kedvezménypont üzemeltető a jelen Tájékoztató alapján teszi
meg. A STEP kártya szolgáltatás nyújtása a kártyatulajdonos által meghatározott
ÁSZF-en alapul. Az adatszolgáltatás önkéntes, a Kedvezménypont üzemeltető nem
köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, annak megtagadása esetén azonban
tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában a STEP kártya
szolgáltatás nem nyújtható. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az Alapítvány a
felvett adatokat további külön hozzájárulás nélkül, valamint a hozzájárulás
visszavonását követően is kezelheti az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítése céljából; vagy az adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdekeinek
érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll.
III./3. A KEZELT ADATOK KÖRE
Az Alapítvány kizárólag olyan személyes adatokat kezel, melyek a Kártyabirtokos
részére a STEP kártya szolgáltatás nyújthatásához elengedhetetlenek és a szolgáltatási
cél elérésére alkalmasak. Ezek az alábbiak:
a) Név: a Kedvezménypont üzemeltető ügyviteli azonosítására, a kapcsolatfelvételhez
és a forgalmi adatok lekérdezése biztosításához szükséges adat. Karakterszáma
maximalizálva van.
b) székhely: A támogatásról szóló igazolás kiállításához elengedhetetlenül szükséges.
c) adószám: A támogatásról szóló igazolás kiállításához elengedhetetlenül szükséges.
d) cégjegyzékszám: a Kedvezménypont üzemeltető ügyviteli azonosítására, a
kapcsolatfelvételhez szükséges adat.
g) Levelezési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől): a Kártyabirtokossal való
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ügyfél-kommunikáció alapadata.
h) E-mail cím: a kedvezménypont üzemeltetőjével való ügyfél-kommunikáció
meggyorsítása érdekében szükséges adat.
III./4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az Alapítvány a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása, illetve azt
követően az Infotv. 6.§ (5) bekezdésében foglaltak teljesítéséhez szükséges időtartam
alatt, de legfeljebb a STEP kártya érvényességét követő 1 évig kezeli. Az Alapítvány.
Az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglaltak alapján, az ott meghatározott körben, a
hozzájárulás visszavonását követően is jogosult a személyes adatok kezelésére. Az
adatkezelési időtartam megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre
kerülnek.
III./5. ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÓK KÖRE ÉS A
KISZERVEZETT ADATFELDOLGOZÁSI FELADATAIK

Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köre kiterjed a STEP kártya
program nyújtásában résztvevők körére, amelyek feladatellátásához a személyes adatok
megismerése elengedhetetlen
Az Alapítványt megbízási szerződés alapján képviselő területi képviselők.
III./6. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL
A partner tudomásul veszi, hogy az Alapítvány a honlapján nyilvánosságra hozza a
társaság nevét, címét, adószámát, és az általa felkínált szolgáltatást, terméket és ahhoz
társuló kedvezmény mértékét. Az adatszolgáltatás önkéntes, a Kedvezménypont
üzemeltető nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, annak megtagadása
esetén azonban tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában a
STEP kártya szolgáltatás nem nyújtható.
IV.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK
A Kedvezménypont üzemeltetője bármikor kérhet tájékoztatást a személyes adatai
kezeléséről (módjáról, folyamatáról), kérheti az esetlegesen hibás adatok helyesbítését,
valamint jogában áll megtiltani vagy egyes esetekre korlátozni személyes adatainak
kezelését. Tiltás vagy korlátozás esetén azonban tudomásul veszi, hogy az Alapítvány
nem tudja a STEP kártya szolgáltatást nyújtani. A Kedvezménypont üzemeltetőjének
kérelmére az Alapítvány tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Alapítvány a
kérelem benyújtásáról az Infotv-ben meghatározott határidőn belül ad tájékoztatást. Az
érintett a jogainak megsértése esetén – az Infotvben meghatározott feltételekkel – a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, továbbá bírósági
jogorvoslatot vehet igénybe.
Hatályba lép: 2017. 09. 01.
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2. számú melléklet
„ STEP” partnerszerződés

Amely létrejött
egyrészt
(1)

Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány (székhely: 8700 Marcali, Munkácsy u. 7.,
adószám: 18146705-2-14, képviseletében eljár: Sinkovics László kuratóriumi elnök) – a
továbbiakban Alapítvány,

másrészről
(2)

Cégnév:………………………………………………………………………………........
Székhely:…………………………………………………………………………………..
Kedvezménypont:………………………………………………………………………....
Adószám:………………………………………………………………………………….
Képviselő:…………………………………………………………………………………

mint partner, a továbbiakban Partner

1. Általános rendelkezések
a. Kedvezménypont üzemeltető: A kedvezménypont üzemeltető olyan
termékértékesítő vagy szolgáltatást nyújtó természetes, vagy jogi személy,
amely a Kártyabirtokosnak a Kártya használata esetén a termék árából, vagy a
szolgáltatás díjából előre meghatározott ,azonnali kedvezményt biztosít.
2.
Felek között létrejött együttműködés célja: az Alapítvány „STEP”( Segítsük
Támogassuk Egymást Program ) név alatt működtetett kedvezmény rendszerében való
részvétel.
A STEP kedvezményrendszer (továbbiakban: kedvezményrendszer) üzemeltetője az Őszinte
Mosoly Közhasznú Alapítvány.
A Partner – a kedvezményrendszerbe való belépésével - vállalja, hogy az általa értékesített
termék és/vagy szolgáltatás árából azonnali kedvezményt biztosít az érvényes STEP
kedvezménykártyával rendelkező személyek számára.
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Termék/Szolgáltatás megnevezése

Kedvezmény mértéke (%-ban)

A kedvezménnyel kapcsolatos megjegyzések:

A partner hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a honlapján közzé tegye a társaság nevét,
címét, adószámát, és az általa felkínált szolgáltatást, terméket és ahhoz társuló kedvezmény
mértékét.
Az Alapítvány vállalja, hogy a honlapján és közösségi oldalán nyilvánossá teszi a Partnert
(mint Kedvezménypontot), s az által felajánlott kedvezmény mértékét a termék/szolgáltatás
megnevezésével együtt. Továbbá vállalja, hogy minden kártyatulajdonost külön-külön is
tájékoztat a fentiekről.
A kedvezményrendszerben való részvétel a Partner számára ingyenes, semmilyen költséggel
nem jár.
2. Egyéb feltételek
A Partner teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a fenti adatok mindenben megfelelnek a
valóságnak.
A Partner vállalja, hogy a STEP arculati matricáját a Kedvezményponton, jól látható helyre
kihelyezi.
A Partner vállalja, hogy nyilvántartást vezet a kedvezményrendszeren belüli értékesítésekről.
A nyilvántartás dokumentációit az Alapítvány biztosítja a Partner részére.
A Partner vállalja, hogy negyedévente a kedvezményekről vezetett nyilvántartást határidőben
eljuttatja az Alapítványhoz.
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Az Alapítvány vállalja, hogy a megküldött nyilvántartás alapján a tárgyévet követő év január
31-ig adóigazolást állít ki a Partner részére adókedvezmény igénybevétele céljából, a
nyilvántartásban szereplő kedvezmény összegéről.
A szerződő felek kötelezettséget vállalnak, hogy a működés során tudomásukra jutott
adatokat, információkat azn ÁSZF 1. számú mellékletét képező adatvédelmi tájékoztató
szerint bizalmasan kezelik, azokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják tovább.
Ez a kötelezettség a szerződés felbontása után is érvényben marad.
A szerződő felek a vitás kérdéseket megpróbálják egymás között békés úton megoldani.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogviták elbírálására a Marcali Járásbíróság
illetékességét kötik ki.
A szerződés - mivel a kedvezményrendszer folyamatos és tartós támogatást jelent –
határozatlan időtartamra szól. Jelen szerződést felek mindegyike írásban felmondhatja
indoklás nélkül, 60 napos felmondási idővel.
Felek a kapcsolattartás módjának az e-mailt tekintik.
A Felek az alábbi személyeket jelölik ki kapcsolattartás céljából:
Az alapítvány részéről:

A Partner (kedvezménypont) részéről

Név:
Tel.:
E-mail: info@stepcard.hu

Név:
Tel.:
E-mail:

A felek a jelen szerződést annak gondos tanulmányozása és értelmezése után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Kelt: ________________, 20___. ____________. ____.

Alapítvány részéről:

Partner részéről:

.......................................................

…....................................................
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