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A Szabályzat célja, hatálya
A Suttogó Állatvédelmi Alapítvány (a továbbiakban: „Alapítvány”) az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvényre („Civiltv.”) való hivatkozással adományszervezési tevékenységet végez és adományokat
elfogad a megadott alapelvek szerint, célok elérése érdekében és feltételekkel.
A jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az Alapítvány számára természetes vagy jogi személy által
nyújtott vagy nyújtani kívánt adományokra; továbbá minden olyan eljárásra és az azokban
résztvevőkre, amelynek során az Alapítvány adományt kap természetes vagy jogi személytől.
Az adomány gyűjtés alapelvei
Az adományok gyűjtésekor, fogadásakor az Alapítvány a következő alapelveket tartja szem előtt:
a) Az adományozás önkéntes.
b) Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül kiemelten az
adománykéréssel megkeresett személy elutasítását követő ismételt megkeresése.
c) Az adomány gyűjtése ne sértse vagy veszélyeztesse az Alapítvány működésének
törvényességét, továbbá ne sértsen jogi és/vagy etikai szabályokat.
d) Az adomány gyűjtésének, kezelésének, felhasználásának átláthatónak kell lennie; ennek
érdekében az Alapítvány tájékoztatja adományozókat az adományok felhasználásáról.
e) Az adomány gyűjtése és felhasználása kizárólag az Alapítvány alapszabályában lefektetett cél
szerinti tevékenysége érdekében történhet.
f) Az Alapítvány az adományok azon részét, amelyet tárgyévben nem használt fel,
automatikusan a következő évben használja fel.
Az Alapítvány fenntartja a jogot bármilyen adomány visszautasítására, ha az adományozás ütközik
elveivel, az adományozás módja, összege, tárgya nem fogadható el. Adomány visszautasítására
különösen az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) az adomány elfogadása törvényellenes,
b) az adomány elfogadása nem az Egyesület céljainak elérését szolgálja,
c) az adomány elfogadása bármilyen módon ütközik az Egyesület céljaival vagy belső
szabályzataival.
A visszautasításról szóló döntést az Alapítvány kuratóriuma hozza meg, amely nem köteles a döntését
megindokolni az adományozó felé.
Az adománygyűjtés céljai
Az Alapítvány adományokat az alapszabályában is rögzített céljai megvalósítása érdekében gyűjthet.
Az Alapítvány céljai:
a) a korszerű állatvédelem elméleti alapjainak és elveinek meghonosítása;
b) az állatok jólétének, a korszerű állatvédelmi elveknek megfelelő állattartási módszerek
megvalósításának elősegítése;
c) utcán és menhelyen élő állatok megfelelő gazdához juttatása;
d) állatkísérleteket helyettesítő alternatív módszerek bevezetésének támogatása;
e) ifjúság állat- és természetvédelmi szakismeretek népszerűsítése, tudatformálás;
f) ismeretterjesztő kiadványok megjelenítése;
g) ivartalanítás népszerűsítése, gyakorlása;
h) a magán-állatorvosi tevékenységet végző állatorvosok, állategészségügyi szolgáltató
intézmények állatvédelmi, állatjóléti tevékenységének támogatása;
i) ideiglenes befogadás és önkéntesség népszerűsítése, támogatása;
j) kiállítások, örökbefogadó napok, bemutatók szervezése.

Az adományozás módja
Az adományozás történhet az Alapítvány bankszámlájára történő banki átutalással útján, vagy
adománygyűjtő ládába történő adakozással.
Az Alapítvány adománygyűjtő ládába kizárólag készpénzadományt fogad el.
A gyűjtőláda zárt, oly módon, hogy az adomány elhelyezhető legyen benne, de az adományt felnyitás
nélkül ne lehessen kivenni. A gyűjtőládán fel kell tüntetni az Alapítvány szervezet nevét és
elérhetőségét.
A gyűjtőláda felnyitására a kuratórium két tagjának együttes jelenlétében kerülhet sor. A gyűjtőláda
felnyitásáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felnyitás helyszínét, dátumát, a gyűjtőládában
talált adomány összegét (címletek szerint, vagy leltár szerint), valamint a felnyitáskor közreműködő
kuratóriumi tagok nevét és aláírását.
A gyűjtőláda felnyitását követően gondoskodni kell a gyűjtőládában talált adománynak az alapítvány
könyveibe történő bejegyzéséről.
Adatkezelés
Az adománygyűjtés és az adományok kezelése során Az alapítvány különösen figyelmet fordít az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban GDPR)
rendelkezéseinek betartására.
Hatályba lépés
A jelen Szabályzat 2022. május 1. napján lép hatályba.

JEGYZŐKÖNYV
MINTA

A jelen jegyzőkönyv a Suttogó Állatvédelmi Alapítvány által a Suttogó Állatorvosi Rendelőben (2100
Gödöllő, Rózsa utca 13.) elhelyezett gyűjtőláda felnyitásáról készült.

A gyűjtőláda felnyitásának helyszíne:

[]

A gyűjtőláda felnyitásának időpontja:
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Jelen vannak a Suttogó Állatvédelmi Alapítvány
kuratóriumának alábbi tagjai:
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A gyűjtőláda felnyitásakor a gyűjtőládában talált
összeg:

[]

Címletek:

[]
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