Smlouva

darovací

Smluvní strany:
Dárce:
1. Pan/paní: ..................................................................., narozen/a dne: ......................................
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.
V.............................................

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

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

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

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já(jméno a příjmení)………….........................., bydliště …………….....................................................................tímto
uděluji výslovný souhlas Nadačnímu fondu daruj vlasy IČ 05454948 sídlem Korunní 860/20, Vinohrady, 120 00
Praha (dále jen „Správce“)
aby zpracovával mé osobní údaje, tj. mé jméno a příjmení a fotografie mé osoby, které jsem mu poskytl/a na základě
darovací smlouvy a to vyjma účelů plnění smlouvy i za účelem veřejné prezentace činnosti Správce v souladu s jeho
zakladatelskou listinou a mé osoby jako dárce přispívající na činnost Správce tj. zejména uvedení v seznamu dárců
Správce, zveřejnění na sociálních sítích a internetových stránkách Správce.
Tento souhlas je udělován na dobu 3 let nebo do odvolání souhlasu.
Výslovně souhlasím/nesouhlasím s tím, aby Správce zveřejnil na sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.) a na
svých webových stránkách a v seznamu dárců Správce (www.darujvlasy.cz nebo www.darujvlasy.sk) mé:
3.

jméno

4.

příjmení

5.

mou Fotografii (včetně fotografie obličeje bez biometrických prvků)

6.

přímé propojení fotografie, jména a příjmení s mým profilem na sociální síti (např. Facebook, Instagram
apod.)

Tímto jsem informován / informována a beru na vědomí, že Správce shromažďuje a zpracovává mé výše uvedené
osobní údaje na základě tohoto souhlasu, který mohu kdykoli odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu však není dotčena
zákonnost zpracování mých osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas mohu
kdykoli písemně [resp. zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu Správce], a to bez jakýchkoli vícenákladů a
následků pro stávající anebo budoucí smluvní vztahy mezi mnou a Správcem. V tomto případě Správce zastaví veškeré
zpracovatelské činnosti. Odvolání tohoto souhlasu však neznamená, že by Správce musel smazat osobní údaje, které
Správce zpracovává pro účel plnění smlouvy uzavřené se mnou. Tímto rovněž není dotčeno mé právo požadovat
výmaz i těchto osobních údajů, které se mě týkají a jsou stále v držení Správce.
Zpracování mých osobních údajů je prováděno Správcem, mé osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i
zpracovatelé, kteří jsou vůči Správci vázáni mimo jiné povinností mlčenlivosti.
Osobní údaje zpracovává přímo Správce nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje
dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany mých výše uvedených osobních
údajů. Zpracování mých výše uvedených osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických
informačních systémech.
Správce nemá v úmyslu předat mé osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům (soudům, policii, notářům, finančním
úřadům apod., v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí) nebo je Správce může přímo poskytnout jiným subjektům
v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem.
Jsem tímto informován / informována o tom, že mé osobní údaje nebudou použity k rozhodování čistě na bázi
automatizovaného zpracování, ani profilování.
Tímto jsem informován / informována o svém právu požadovat od Správce přístup k mým osobním údajům, jejich
opravu nebo výmaz, jejich přenos popřípadě omezení zpracování. Bližší informace o výkonu mých práv včetně
příslušných vzorů pro uplatnění těchto práv jsou dostupné na ww.darujvlasy.cz Více informací o způsobu zpracovávání
osobních údajů Správcem je k dispozici na www.darujvlasy.cz a podpisem tohoto souhlasu prohlašuji, že jsem se s
těmito informacemi seznámila.
V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním mých osobních údajů se rovněž lze
obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email:
posta@uoou.cz, WWW: ˂https://www.uoou.cz˃.“
V případě jakýchkoliv podnětů, dotazů nebo nejasností v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů včetně
stížností se lze obrátit na kontaktní osobu Správce pro oblast ochrany osobních údajů – Ing. Ondřej Suchý,
info@darujvlasy.cz

