
 

Fogadd örökbe a Kastélypark egyik ősfáját! 
 

I. ÖRÖKBEFOGADÓ ADATAI (Kérjük nyomtatott betűkkel / számítógéppel kitölteni): 
 

Név: 
 

Postacím: 
 

Telefonszám: 
 

E-mail cím: 

 
 

II. BEFIZETŐ ADATAI (Kérjük nyomtatott betűkkel / számítógéppel kitölteni): 
 

Név: 
 

Cím: 
 

Telefonszám: 
 

E-mail cím: 
 
 

III. TÁMOGATÁSI KATEGÓRIÁK: 
 

Ősfa örökbefogadás 
 

  Az örökbefogadás összege 80.000 Ft, az összeg befizetése 1 éves örökbefogadói tagságra jogosít. 
 

Fiatal fa örökbefogadás 
 

  Az örökbefogadás összege 50.000 Ft, az összeg befizetése 1 éves örökbefogadói tagságra jogosít. 
 

IV.  ÖRÖKBEFOGADNI KÍVÁNT FA: 

Kérjük, ez ügyben előzetesen egyeztessen kollégáinkkal a 06-28/410-124 telefonszámon, vagy 

személyesen a jegypénztárban. A fák örökbefogadása jelentkezési sorrend alapján történik. 

V. ÖRÖKBEFOGADÁS ÖSSZEGE:  ………. ……… Ft 

VI. . FIZETÉSI MÓD (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni): 
 

személyesen/átutalással 

Kedvezményezett neve: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. 

Kedvezményezett bankszámla száma: 10032000-00286954-00000017 

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni az örökbefogadni kívánt fa fajtáját. 

 



ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK HOZZÁJÁRULÁSON ALAPULÓ KEZELÉSÉHEZ 

ÖRÖKBEFOGADÁS ÉRDEKÉBEN 
 

A Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kf. (továbbiakban: Társaság) által lehetőségként 

biztosított ún. „örökbefogadási program” érdekében, továbbá azzal egyidőben kijelentem, hogy az 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján készült 

Adatkezelési Tájékoztatót elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. Ennek során kifejezetten 

hozzájárulok, hogy az alábbiakban megjelölt személyes adataimat az Adatkezelő, az alábbiakban 

megjelölt adatkezelési céllal kezelje, és felhatalmazást adok az Adatkezelőnek a közölt adatok 

helyességének ellenőrzésére. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt 

hozzájárulások megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 
 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:  

az érintett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma, számlaszáma. 

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA: az érintett kifejezett hozzájárulása.  

 

  AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI: 

 
  Adatkezelő megnevezése: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft   

  Adatkezelő adószáma: 18665161-2-13 

  Adatkezelő székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852. hrsz. 

  Adatkezelő e-elérhetősége: informacio@kiralyikastely.hu 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: 

 

A Gödöllői Királyi Kastély parkjában gondozott fa örökbefogadása. Az érintett az ún. 

örökbefogadás során vállalt adomány befizetésével névleges örökbefogadó támogató-

nevelőszülővé válik, amely címet 1 évig használhatja. Ezzel a Kastélypark növényeinek 

gondozásához járul hozzá. 
 

AZ ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
 

Az örökbefogadás időtartamát követő 30 napig. Azt követően a számviteli törvényben foglalt 

kötelezettségekből fakadóan az érintett nevét, címét, adóazonosítóját jogszabályi kötelezettségből 

fakadóan az adatkezelő 8 évig köteles megőrizni. 

 

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS ELMARADÁSÁNAK KÖVETKEZMÉNYEI: 
 

Az adatszolgáltatás elmaradása ellehetetleníti az érintett azonosítását, így az örökbefogadás 

létrejöttét. 
 

  AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT         

JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA: 

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,        

hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. 

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok 

átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért 

adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani. 
 

 

 



AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK: 
 

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az 

alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet: 

 kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, 

 kérheti személyes adatainak helyesbítését, 

 visszavonhatja adatkezeléshez adott hozzájárulását, 

 kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek esetén) 

 kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,  

 élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik). 

 

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által 

meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, 

könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek címzett, jelen tájékoztatóban 

feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága 

igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, 

ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt 

munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk 

Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, 

ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

 

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy 

jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti 

törvényszékhez.  

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben 

tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. 

Javasoljuk ezért, hogy először adatvédelemért felelős személlyel vegye fel a kapcsolatot! 
 
 

1.) Elolvastam és elfogadom az adatkezelési feltételeket (Kérjük, aláhúzni): 

IGEN/NEM 

2.) Hozzájárulok nevem, címem, e-mail címem, telefonszámom fent nevezett célból történő 

kezeléséhez (Kérjük, aláhúzni): 
 

IGEN/ NEM 
 

3.) Hozzájárulok, hogy nevem megjelenjen a kastély honlapján (Kérjük, aláhúzni): 

IGEN/ NEM 

4.) Hozzájárulok, hogy nevem megjelenjen az örökbefogadott fa elé kihelyezett táblán 

(Kérjük, aláhúzni): 
 

IGEN/NEM 
 

5.) Kijelentem, hogy ismerem az örökbefogadás célját és szabályait (Kérjük, aláhúzni): 

IGEN/ NEM 


