Darovací smlouva
Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

________________________________________________
Jméno a příjmení:

________________________________________________
Datum narození:

________________________________________________
Adresa trvalého bydliště:

dále v této smlouvě uváděn jako „dárce“
a

Svoboda a přímá demokracie (SPD)
se sídlem 110 00 Praha, Rytířská 6
č.reg. MV-71628-4/VS-2015
IČ: 04134940
zastoupené předsedou Tomiem Okamurou, dále v této smlouvě uváděna jako
„obdarovaný“
uzavírají tuto darovací smlouvu
dle ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a § 17 a násl.
zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

I.
Na základě této smlouvy poskytuje dárce obdarovanému finanční dar ve výši
………………...……………..,- Kč (slovy …………………..……………českých)
a to k užití daru pro účely, pro které je dar dle čl. II. této smlouvy dárcem poskytován.
Obdarovaný dar za podmínek stanovených touto smlouvou přijímá.
II.
Darování je účelově vázáno. Obdarovaný je oprávněn užít dat výhradně na úhradu
nákladů spojených s činností obdarovaného jako politického hnutí, resp. k úhradě
závazků z předchozí takové činnosti.
III.
Dárce poskytuje obdarovanému finanční dar ve výši uvedené v článku I. této smlouvy,
a to zasláním na bankovní účet obdarovaného č. 2900839572/2010. vedený u FIO
banka, a.s., zároveň s uzavřením této smlouvy. Tato smlouva slouží zároveň jako
potvrzení obdarovaného, jako příjemce daru, o výši a účelu daru ve smyslu ustanovení
§ 38 l odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v platném znění).

IV.
Dárce prohlašuje, že souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním
osobních údajů, které poskytl/poskytla v této darovací smlouvě (dále jen „osobní
údaje“), správcem a obdarovaným politickým hnutím Svoboda a přímá demokracie, se
sídlem Praha 1, Rytířská 410/6, PSČ 110 00 (dále jen „SPD“) pro účel registrace,
vedení členské evidence a vnitřní komunikace v rámci SPD. Tento souhlas dárce
uděluji pro všechny osobní údaje obsažené v této smlouvě, a to na období ode dne
poskytnutí souhlasu do dne doručení písemného odvolání tohoto souhlasu ze strany
dárce na adresu sídla SPD.
Dárce prohlašuje, že byl/byla ve smyslu příslušných ustanovení NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů) řádně informován/informována, mimo jiné o tom, že poskytnutí
osobních údajů je dobrovolné a že svůj souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.

V.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom.
Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům, že tato
smlouva byla uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, určitě a vážně, nikoli
za nápadně nevýhodných podmínek na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne
Dárce:

Obdarovaný:

Společnost + zástupce

Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Tomio Okamura
předseda

