Darovací smlouva
uzavřená podle ustanovení § 2055 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Dárce:
Jméno a příjmení, titul, obchodní firma, název :
Bydliště, sídlo :
Datum narození :
IČ :
a
Obdarovaný :
Politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (hnutí BOS), se sídlem
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
IČ : 06048099
číslo účtu : 2001476384/2010 (transparentní účet)
zastoupené Ing. Ladislavem Petrášem, předsedou hnutí

I.
Dárce čestně prohlašuje, že je fyzickou osobou - občanem České republiky nebo cizincem s trvalým
pobytem v České republice nebo právnickou osobou podnikající v České republice (nevyhovující
škrtněte) a není osobou vyjmenovanou v § 18 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování
v politických stranách a v politických hnutích.
Dárce poskytuje obdarovanému dar - finanční částku ve výši: …...……………
Kč(slovy: …………………………….….. Kč) jako příspěvek na podporu činnosti obdarovaného,
jakožto politického hnutí.
Dar je poskytnut bezhotovostním převodem nebo v hotovosti (nevyhovující škrtněte). Při
bezhotovostním poskytnutí daru uvede dárce své datum narození ve formátu RRMMDD jako
variabilní symbol platby a do zprávy pro příjemce text, sestávající ze slova DAR a svého jména
a příjmení, právnická osoba uvede do zprávy pro příjemce slovo DAR, svou obchodní firmu nebo
název a IČ jako variabilní symbol platby v souladu s ustanovením § 17b odst. 1 a § 19h odst. 1 písm.
g) zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Účel, tj. dar,
platební transakce musí být v platebním příkaze uveden.

politické hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 06048099
hnutibos@gmail.com, mob.: 603 544 449, www.hnutibos.cz

II.
Obdarovaný dar přijímá a prohlašuje, že jej použije výlučně k výše uvedenému účelu, tj. na činnost
hnutí BOS.
Obdarovaný prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny podmínky pro to, aby dárce mohl uplatnit
poskytnutý dar jako odčitatelnou položku od základu daně ve svém daňovém přiznání k dani
z příjmů ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Dárce prohlašuje, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy (zejména
prohlašuje, že nepatří do kategorie osob, jimž není dovoleno poskytovat dary politickým stranám
a hnutím, např. obecně prospěšné společnosti, právnické osoby s majetkovou účastí státu či obcí,
zahraniční právnické či fyzické osoby). Dar poskytuje obdarovanému dobrovolně. S darem
nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

III.
Darovací smlouva je sepsána ve dvojím vyhotovení, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom
vyhotovení smlouvy.

V Praze dne ……………………………

Dárce :

____________________________

Obdarovaný : politické hnutí
BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

_____________________________________
Za politické hnutí: předseda Ing. Ladislav Petráš
nebo 1. místopředseda Ing. Miroslav Břeň
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný/á
Jméno, Příjmení, Titul ………………………………………………………..……………
Narozen/á: ………………………………………………………..…………………………
Bytem: ………………………………………………………..……………………………..
(dále jen „Subjekt údajů“)
uděluji tímto Hnutí Bezpečnost, Odpovědnost, Solidarita (BOS), se sídlem Veverkova 1343,
500 02 Hradec Králové, IČO: 06048099, (dále jen „Správce“),
souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:
I. Osobní údaje, které budou zpracovány:
1. jméno, příjmení a titul: …………………………………………………………….
2. poštovní adresa: ……………………………………………………………..........
3. emailová adresa: …………………………………………………………………..
4. telefonní číslo: ……………………………………………………………………...
II. Účelem zpracování osobních údajů je evidence členů Hnutí BOS, řízení členské základny a
zasílání aktuálních politických informací.
III. Doba zpracování osobních údajů je po dobu členství v Hnutí BOS od udělení tohoto souhlasu.
IV. Osobní údaje nemohou být poskytnuty třetím osobám.
V. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu do třetí země, mezinárodní
organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
VI. Subjekt údajů má právo:
- kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
- požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, nebo vznést námitku proti zpracování,
- má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování
osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením na ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních
údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány
dobrovolně.

V ……………..… dne ……………….

……………………………………………
podpis subjektu údajů
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