Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník
tel: 584 440 217, e-mail: info@jesenik.charita.cz
www.jesenik.charita.cz

Darovací smlouva
Charita Jeseník
Zámecké nám. 2, 790 01 Jeseník
IČ: 60339241
Bankovní spojení: UniCredit Bank – č. účtu: 516354002/2700
zastoupena ředitelkou Mgr. Helenou Paschkeovou
dále jako obdarovaný
a
Jméno:
Adresa:
IČ:
Zastoupena:
dále jako dárce

………………………………………………………
…………………………………………………....…
………………………………………………………
…………………………………………...................

uzavřeli spolu tuto darovací smlouvu:
I.

Dárce
poskytne
po podpisu této
smlouvy
Charitě
Jeseník
tento dar:
………………………………..……………………………………………….………………………………………………….
v hodnotě …………………….Kč, který bude použit ………………………………………………………..
Tento dar bude předán Charitě Jeseník v den podpisu této smlouvy.
II.
Dárce prohlašuje, že na dar neváznou dluhy, zástavní práva ani jiné právní povinnosti.
Dárce seznámil obdarovaného se stavem darovaného prostředku a obdarovaný potvrzuje,
že s tímto souhlasí.
III.
Obdarovaný prohlašuje, že tento dar přijímá, a že ho použije na účel uvedený v bodě I. této
smlouvy.
IV.
Tato smlouva slouží dárci i jako potvrzení pro snížení základu daně v souladu
s ustanovením §15 odst. 1, nebo §20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu,
v platném znění.
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V.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
VI.
Dárce svým podpisem souhlasí/nesouhlasí* s uváděním svých iniciál, jako dárce Charity
Jeseník, i na veřejnosti, v médiích, webových stránkách a ve výročních zprávách Charity
Jeseník.
VII.
Dárce svým podpisem souhlasí/nesouhlasí* s tím, aby osobní údaje poskytnuté Charitě
Jeseník byly zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
a to pro potřeby obdarovaného (evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných
akcích a podpořených projektech Charity Jeseník). Obdarovaný tímto zároveň prohlašuje,
že tyto osobní údaje nebudou poskytovány jiným osobám.

VII.
Smlouva nabývá účinností dnem podpisu oběma stranami.

V Jeseníku, dne ………………….

V ………………….., dne ……………….

........……………………………..

…………......…………………..

za obdarovaného

za dárce

*nehodící se škrtněte
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