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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
1. A CÉL
A Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) a Bibliai Barangolások
(BIB) nevű projektjének keretében a www.bib.hu weboldalt (továbbiakban Weboldal) azzal a
céllal üzemelteti, hogy a magyarok ismerjék a Bibliát.
2. AZ ALAPÍTVÁNY
Az üzemeltető adatai:
Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány)
1135 Budapest, Béke u. 35/a
adószám: 19021416-2-41
Ügyfélszolgálat: hello@bib.hu, www.bib.hu
Számlaszám: Erste Bank, 11600006-00000000-72953963
Az alapítvány elnöke: Taylor Arthur Monroe (Monty)
Képviselő: Kovács Balázs, projektvezető, hello@bib.hu
3. A FELHASZNÁLÓ
Az Alapítvány a
Weboldalon lehetőséget ad arra, hogy a Honlapon bárki e-mailcíme
megadásával regisztráljon (továbbiakban együttesen Felhasználók) azzal a céllal, hogy további
tartalmakról kapjon tájékoztató e-mailt.
4. INGYENES TARTALMAK
Alapítvány a Weboldalon különböző ingyenes tartalmakhoz ad hozzáférést, melyek célja, hogy
a magyarok ismerjék a Bibliát. A Weboldalon csak és kizárólag ingyenes tartalmak érhetőek el,
az Alapítvány semmilyen tartalmat nem árul szolgáltatásként.
Bizonyos tartalmak csak a regisztráció után érhetőek el, mert azok feldolgozását az általunk
meghatározott sorrendben tartjuk a leghatékonyabbnak, és ezt a sorrendet belső felületünkön
tudjuk a leghatékonyabban tartani.
5. TÁMOGATÁS
Alapítvány a honlapon keresztül lehetőséget ad arra, hogy a Felhasználó személy vagy
szervezet ellenszolgáltatás nélkül rendszeres pénzbeni támogatást adjon át Alapítvány részére
(Továbbiakban: “Adományozás”, az Adományozást végző személy vagy szervezet a
továbbiakban: “Adományozó”). A Alapítvány az Adományozásra az Adományozó részére a
honlapon keresztül csak és kizárólag úgynevezett ismétlődő fizetésre ad lehetőséget a Barion
Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési rendszeren keresztül, amelyhez az Alapítvány nem fér
hozzá. A fizetésnél megadott személyes adatokat a Barion Payment Zrt. kezeli a hatályos
szabályzatának megfelelően. Az Alapítvány az ezeken a felületeken megadott adatok
kezeléséért nem vállal felelősséget. Az adománygyűjtés során az Alapítvány birtokába kerülő
adatokra a törvényi szabályozásnak megfelelő adatvédelmi jogszabályok az irányadóak. A
Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Alapítvány nem vállal
felelősséget. Az adományozást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt az Alapítvány a
Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő
díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: https://www.barion.com/hu/
Az ismétlődő fizetés a felhasználói interakció nélküli ismételt fizetést jelent. Segítségével a
felhasználó meghatalmazhatja az Alapítványt, hogy a jóváhagyása nélkül vonjon a számlájáról
pénzt. Amikor a felhasználó egy első alkalommal fizet, a sikeres fizetéssel automatikusan
meghatalmazza a Alapítványt, hogy a vásárlásnál használt fizetési eszközéről (Barion egyenleg
vagy bankkártya) a későbbiekben külön jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt.Az első levonás a
fizetés időpontjában történik, a következő levonás egy hónap múlva, majd minden hónap azon
napján, melyen az első levonás is történt. Az első levonás összegét a felhasználó határozza
meg. Az összeg tetszőleges lehet, a későbbiekben csak és kizárólag ugyanez az összeg kerül
levonásra amíg a felhasználó le nem mondja a fizetést. Az ismétlődő levonást e-mailben lehet
lemondani a hello@bib.hu e-mailcímen. A felhasználó az első fizetéssel elfogadja az Általános
Felhasználói Feltételeket. A számlakivonatokon a "Barion Payment Zrt." fog szerepelni.
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