Smlouva darovací
Smluvní strany:
Dárce:
1. Pan/paní: .................................................................., narozen/a dne: .......................,
rodné číslo nebo číslo občanského průkazu: ..................................................................
pobyt a bydliště na adrese: ..................................................................................................,
(dále též jen jako „Dárce“),
Obdarovaný:
2. Nadační fond daruj vlasy, IČ 054 54 948, se sídlem Korunní 860/20, Vinohrady,
120 00 Praha 2, nadační fond je zapsaný v nadačním rejstříku, vedeným Městským
soudem v Praze oddíl N, vložka 1418, zastoupený členem správní rady Bronislavou
Růžičkovou, datum narození 26. září 1963, pobyt a bydliště na adrese čp. 68, 252 10
Trnová.
(dále též jen jako „Obdarovaný“)
uzavírají tuto darovací smlouvu:

I.
Předmět daru
Dárce daruje Nadačnímu fondu daruj vlasy své vlasy, a to za účelem naplnění hlavního účelu
tohoto nadačního fondu, jak je uvedeno v zakládací listině Nadačního fondu daruj vlasy, tj. pomoc
onkologicky nemocným dětem, pomoc pacientům, u kterých vlivem vedlejších účinků léčby došlo
ke ztrátě vlasů a finanční dotace na nákup zdravotní pomůcky (paruky nebo příčesku) pro žadatele,
u kterých vlivem vedlejších účinků léčby došlo ke ztrátě vlasů.
Nadační fond daruj vlasy od Dárce tento dar přijímá.

II.
Závazky a ujištění strany dárce, prohlášení stran
Nadační fond daruj vlasy prohlašuje a zavazuje se, že darované vlasy použije pouze v souladu
s účelem nadačního fondu, jak je uvedeno výše.
Dárce výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Nadační fond daruj vlasy prodal darované vlasy
za nejvyšší výkupní nabídku a získal tak finance ne za účelem zisku, ale na plnění hlavního účelu
nadačního fondu, tj. poskytovat dotace na zdravotní pomůcku - příčesek nebo paruku pro žadatele,
splňující podmínky poskytnutí nadačního příspěvku.

Dárce výslovně prohlašuje, že se seznámil s účely Nadačního fondu daruj vlasy a souhlasí
s použitím svých vlasů v souladu s účelem nadačního fondu, jak je uvedeno výše.
Obdarovaný Nadační fond daruj vlasy se tak účinností této smlouvy stane vlastníkem
darovaných vlasů, jak je uvedeno v odstavci prvním „I.“ této darovací smlouvy.

III.
Dárce uděluje Nadačnímu fondu daruj vlasy souhlas s použitím svých osobních údajů,
tj. zejména jména, data narození, svého rodného čísla (nebo občanského průkazu) a bydliště ve věci
výše uvedené, tj. zejména k použití v textu darovací smlouvy, v seznamu dárců vlasů a dalších listin
pro účely darování vlasů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů a ve smyslu § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel). Nadační fond
daruj vlasy se zavazuje, že osobní údaje nepoužije jinak než pro účely této darovací smlouvy,
případně souvisejících činností. Seznam dárců bude umístěn na internetových stránkách
www.darujvlasy.cz, případně www.darujvlasy.sk. Tato smlouva bude archivována v kanceláři
Nadačního fondu daruj vlasy. Souhlas s použitím rodného čísla (nebo občanského průkazu)
a osobních údajů se uděluje na dobu neurčitou, a to pouze pro účely řízení ve věci výše uvedené.
Účastníci této smlouvy jsou podpisem smlouvy vázáni.
Po přečtení této smlouvy smluvní strany prohlašují a svými podpisy potvrzují, že všem
ustanovením této smlouvy porozuměly, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a vážné
vůle a že žádná ze smluvních stran podmínky této smlouvy nepovažuje pro sebe za nápadně
nevýhodné.

Kontaktní telefon Dárce:.............................................
Kontaktní email Dárce:................................................

V.............................................

.........................................................
Podpis Dárce (zákonného zástupce)

Dne..................................

........................................................
Podpis Obdarovaného

