
 

 

 
politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 
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Chci poskytnout dar 
 

 Fyzická osoba - Jméno a Příjmení    Právnická osoba - název 
 

 

Prohlašuji, že výše uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy (zejména prohlašuji, že 

nepatřím 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 poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany 

obdarovaného. 

Po přijetí Vašeho emailu se Vám ozve náš odpovědný zástupce, který s Vámi uzavře darovací 

smlouvu. Pozor! Finanční obnos lze zaslat až po podpisu darovací smlouvy. 

Možnost odečtu poskytnutého daru z daňového základu 

Fyzické osoby (zaměstnanec, OSVČ) mohou o hodnotu daru snížit základ daně z příjmů, pokud 

úhrnná hodnota darů v daném roce přesahuje 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. Od 

základu daně lze takto odečíst nejvýše 15 % hodnoty základu daně. 

Právnické osoby založené za účelem podnikání mohou snížit základ daně o dar, jehož hodnota je 

alespoň 2 000 Kč. V úhrnu mohou tímto způsobem odečíst nejvýše 10 % ze základu daně. 

Odesláním vyplněného formuláře prohlašuji, že souhlasím se zpracováním a uchováváním těchto 

osobních údajů pouze pro potřeby politického hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, 

SOLIDARITA podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Beru na vědomí, že 

udělení souhlasu je dobrovolné a souhlas mohu kdykoliv odvolat. 

Vyplněný formulář odešlete na financnidar@hnutibos.cz 

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

  

Datum narození / IČ  

Adresa trv. bydliště / sídla  

Korespondenční adresa  

E-mail  

Telefon  

Darovaná částka  

file:///C:/Users/Ladislav%20Petráš/AppData/Local/Temp/financnidar@hnutibos.cz


 

 

 
politické hnutí BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA 
Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové , IČO: 06048099 

 hnutibos@hnutibos.cz,    www.hnutibos.cz 

 

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 

 
 


