
Ovi-támogató Program feltételei -  Szabályzat

A Program alapelvei
Az Ovi-támogató Program (továbbiakban: Program) szervezője és tulajdonosa Tudatos Szülő Kft. 
(8500, Pápa, Bástya utca 12., továbbiakban Szervező). A Programba minden olyan Vásárló részt 
vesz, aki saját döntés alapján kiválaszt egy általa támogatni kívánt intézményt (továbbiakban 
Intézmény). 
Az Ovi-támogató Program célja, hogy a Vásárlók (akik saját döntés alapján részt kívánnak venni a 
Programban) vásárlásaik értékének 3%-át felajánlhassák egy intézmény részére virtuális összeg 
formájában. Minden felajánlásból keletkezett virtuális összeg a vásárlástól számított 1 évig gyűlik, 
1 éven belül vásárolható le Szervező által kijelölt termékkörre. A virtuális összeg felhasználása a 
meghatározott termékek teljes, kedvezmény nélküli bruttó árából kerülhet levonásra.
A Program szabályait a Szervező külön értesítés nélkül bármikor, egyoldalúan megváltoztathatja. A 
Program határozatlan időre jön létre, azt a Szervező azonnali hatállyal, bármikor befejezheti, 
amennyiben a Program helyébe új programot léptet. Ettől eltérő esetben 3 hónapos értesítés mellett 
fejezheti be a Programot.

Vásárló a virtuális támogatás felajánlásával a mindenkori (aktuális) Ovi-támogató Program 
Szabályzatát és az ÁSZF-ben foglaltakat is elfogadja.

Programban való közreműködés feltételei és felelősségi kérdések
A Programban minden nagykorú magyar és külföldi természetes személy részt vehet, amennyiben a 
Vásárló felajánlja rendelése értékének 3%-át s nyilatkozatával magára nézve kötelezően elfogadja 
az Ovi-támogató Program Szabályzatát.
Szervező saját döntése alapján jogosult elfogadni, vagy visszautasítani bármely Vásárló felajánlását.
Jogosult továbbá bárki részvételét megszüntetni, kizárólagosan saját döntése alapján, amennyiben 
Vásárló visszaél a felajánlással vagy a Program bármely részével, annak szabályait megszegi, vagy 
a Szervező jó hírét bármilyen módon sérti, magatartásával lejáratja, vagy Szervezőnek kárt okoz. 
Részvétel megszűnése, vagy megszüntetése esetén a Vásárló általi felajánlás levásárolhatóságának 
lehetősége is megszűnik.

A programban továbbá automatikusan részt vesznek az intézmények. Azok az intézmények, 
amelyek a Program indulásakor megtalálhatóak Szervező rendszerébe az Intézmények egy 
nyilvános, mindenki számára elérhető adatbázisból kerültek feltöltésre. Amennyiben Vásárló olyan 
intézménynek kívánja felajánlani a virtuális támogatást, amelyek az adatbázisban nem szerepelnek, 
a Vásárló által megadott adatok kerülnek az adatbázisba. Szervező jogosult ezen adatokat bármikor 
ellenőrizni és felülbírálni vagy módosítani. Amennyiben nem valós vagy hibás adatok kerülnek 
megadásra, Szervező bármikor, indoklás nélkül törölheti azokat. Ebben az esetben a felajánlás is 
törlésre kerül. Szervező semmilyen felelősséget nem vállal sem a nyilvános adatbázisban szereplő 
adatok, sem pedig a Vásárlók által megadott adatok helyességéért.

A programban részt vevők adatainak kezelése, védelme
A program adatkezeléssel kapcsolatos feltételeit Szervező mindenkori Általános Szerződési 
Feltételei tartalmazzák, amelyet a Vásárló az oldal használatával, illetve a vásárlás folyamán 
elfogad.
A Vásárlók által megadott adatokat a Szervező kezeli. A vásárlással egyidejűleg a Vásárló saját 
döntése alapján hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait Szervező  illetve alvállalkozója 



feldolgozza, tárolja, a Program működése szempontjából feldolgozza.
A Szervező által megvalósított adatkezelés célja a Program működtetése és a Vásárlók hűségének 
növelése Szervező iránt.
A virtuális összeg felajánlásával Vásárló hozzájárul, hogy személyes adataira, illetve az általa 
felajánlott virtuális összeggel kapcsolatosan a fent leírt adatkezelést a Szervező végrehajtsa, illetve 
az adatok tárolásához és feldolgozásához alvállalkozót vegyen igénybe.
Vásárló bármikor jogosult az adatkezelési, adattovábbítási hozzájárulását írásos formában 
részlegesen vagy teljesen visszavonni. A visszavonó nyilatkozat egyúttal a Programban való 
részvétel megszüntetését jelenti a Vásárló részéről.

Tilos a személyes adatok a Programban részt nem vevő harmadik személy részére történő 
továbbadása, értékesítése, használatra való átadása. Szervező Vásárló adatait kizárólag a Program 
működésének időtartama alatt tárolhatja. Vásárló adatait a Vásárlónak a Programban való 
részvétele, illetve magának a programnak a megszűnése napjától számított 6 hónap leteltével 
Szervezőnek törölnie kell. 

A Programban a Vásárló vásárlása során létrejövő támogatás részletei

 A támogatás mértéke és létrejötte: Minden Vásárlónak lehetősége van egyéni döntés alapján 
felajánlani egy Intézménynek vásárlása értékének 3%-át. Ez Szervező döntése által virtuális 
pénzösszegnek minősül. A 3% kizárólag a megvásárolt termékek értékéből értendő, a 
szállítási költség nem számít bele a rendelés értékébe.

 Pénzre nem váltható: Ez az összeg kizárólag a Vásárló által megjelölt Intézményt illeti meg 
Szervező által meghatározott formában, így pénzre semmilyen módon nem váltható.

 Csak adott termékkörre levásárolható: Ez a virtuális összeg csak Szervező által megjelölt 
termékkörre váltható be, vásárolható le, amelyet az Intézmény saját fiókjába belépve 
kezdeményezhet. Szervező az Intézmények külön értesítése nélkül bármikor módosíthatja a 
levásárlásra kijelölt termékek körét. Természetesen Szervező törekszik a minél szélesebb 
termékválaszték biztosítására.

 Nyilvántartásra kerül: Minden Intézmény saját fiókkal rendelkezik, ahol nyilvántartásra 
kerül az összeg úgy, hogy az Intézmény a Vásárló adatairól, személyéről semmilyen 
információról nem értesül.

 Szervező által módosítható: A felajánlás mértéke, tehát a vásárlások értéke után számított % 
Szervező által bármikor szabadon módosítható az Vásárlók és az Intézmények külön 
értesítése nélkül.

 Csak Online működő: Ez a Program kizárólag online rendelés leadás esetén él, tehát 
Szervező üzletében történő vásárlás esetén NEM érvényesíthető és jóváíratható.

 Automatizált: A támogatás mértékét a rendszer automatikusan számolja, automatikusan 
kerül jóváírásra a kiválasztott Intézményhez és a levásárlás is automatikusan történik, így 
csökkentve minimálisra az ezekből adódó hibalehetőségeket.

 Nagykereskedő partnerek kizárása: A Programban nagykereskedelmi partnerek nem 
vehetnek részt, nincs lehetőségük Intézmény kijelölésére.

 Csak a rendelés kifizetése után kerül jóváírásra: Szervező minden esetben megvárja a 
rendelés teljesülését, csak a vásárlás értékének Szervező számlájára történő megérkezése 
után írja jóvá Intézmény számára a Vásárló által felajánlott összeget. Ez jelentheti azt, hogy 
Szervező akár 2 héttel a vásárlás után állítja át levásárolhatóvá Intézmény számára a 
levásárolható összeget. Szervező semmilyen formában nem vonható felelősségre az összeg 
jóváírásának csúszása vagy épp bármilyen hiba miatt felmerülő esetleges nem jóváírás miatt.



A Programban felajánlott támogatás levásárlása
Miután a Vásárló rendelése kiegyenlítésre került, Szervező teljesítettnek tekinti azt és legkésőbb 2-3
héten belül jóváírja Vásárló által választott Intézmény számára Vásárló rendelésének 3%-át. Amint 
ez megtörténik, onnantól 1 éven belül ez az összeg levásárolható, beváltható Intézmény által. A 
beváltás minden esetben Szervező által megjelölt termékkörre váltható be, amelyet Intézmény saját 
fiókjába belépve érhet el. Ezek a termékek minden esetben kedvezmény nélküli bruttó áru 
termékek, ezekre kedvezmény nem érvényesíthető. Ezen felül Intézménynek lehetősége van egyéb 
termékek megvásárlására is Szervező kínálatából. Az Intézménynek felajánlott támogatás összege 
minden vásárlás teljesítése után 1 évig vásárolható le, a be nem váltott támogatás azután törlésre 
kerül, amelynek visszaállítására a továbbiakba nincs lehetőség.
Abban az esetben, ha Intézmény által megtörténik a támogatási összeg levásárlása, de Szervező 
hibájából a rendelés nem teljesíthető (például készlethiány miatt) a támogatás összege visszaírásra 
kerül. Míg abban az esetben, ha Intézmény hibájából hiúsul meg a rendelés teljesítése (pl. a 
rendelést nem veszik át), abban az esetben a levásárolt támogatás összege nem kerül visszaírásra.

A Programmal kapcsolatos észrevételek jelzése
A Programmal kapcsolatban felmerülő bármely panaszával, kérésével, kérdésével a Tudatos Szülők 
Áruháza Vevőszolgálatához fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: info@tudatosszulo.hu
Telefon: 06-20/775-1800, 06-20/775-1619

A Program hatálya
Az ovi-támogató program 2016. október 1-jével lép életbe. Ettől az időponttól kezdve minden 
Vásárlónak lehetősége vásárlása után vásárlása értékének 3%-át támogatásként felajánlani az általa 
kiválasztott Intézménynek.
2016. november 1-től van lehetősége a támogatott intézményeknek a Vásárlók által felajánlott 
összegek levásárlására saját fiókjukban.


