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Adatlap non-profit szervezeteknek 
 
Az alábbi űrlap kitöltésével megrendelem a MateWorks Kft (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c. 
Adószám: 24975359-2-18) üzemeltetésében álló www.kutyabarathelyek.hu díjmentes megjelenési 
szolgáltatását, az alábbi adatokkal: 
 

Felhasználói adatok: 
Kapcsolattartó:  
Telefon:  
E-mail:  

 
Oldalunkon belépés után módosíthatja a non-profit szervezete információit. A jelszót e-mailben 

küldjük ki a megadott e-mail címre. 
 

Egyesületi adatok: 
Név:  
Cím:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Adó 1%-ra jogosult � Igen � Nem 

 
Postázási adatok: 

Név:  
Cím:  

 
Az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), a www.kutyabarathelyek.hu/hu/aszf/ oldalon 

tekintheti meg. 
 
 

Szervezet jellege: 
Típus: 

� Állatvédő egyesület � Fajtamentés � Kutyamenhely 
� Mentőkutyás szervezet � Segítőkutyás szervezet �  

 
 
 

A non-profit szervezeteket díjmentesen tüntetjük fel oldalunkon! 
 
 

 

http://www.kutyabarathelyek.hu/
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Non-profit szervezet adatai: 
Megjelenítendő név:  
Rövid leírás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 

Bemutatkozás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 
 
 
 
 

 

Cím:  
Telefon:  
E-mail:  
Web:  
Facebook:  
Nyitva tartás: H-P: Sz: V: 

 
Képek: 
Lehetősége van 7 db jó minőségű kép elhelyezésére az oldalunkon. A képek minimum 1600x1200 px 
méretűek legyenek, amelyeket átadhat kollégánknak vagy elküldhet az hello@kutyabarathelyek.hu e-
mail címre is. 

Megjelölés a fényképeken  
Oldalunkon lehetőség van arra, hogy a felhasználók bejelölhessék az általuk feltöltött képeken az 
azon szereplő non-profit egyesületet. Ehhez azonban a szervezetet feltöltő felhasználónak a 
hozzájárulása szükséges. Az alábbiakban erről a lehetőségről nyilatkozhat. 
 

□Hozzájárulok, hogy az egyesület megjelölhető legyen a felhasználók által a Galériába feltöltött 
képeken. 
 
Dátum: 

 
Szolgáltató       Megrendelő 

MateWorks Kft.         
 

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! 
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