
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DARU

1. Jméno a příjmení : 
    narozen/a:    
    adresa :  
    (dále jen "dárce") na straně jedné
    a

2. Atrium, spolek přátel penzionu pro seniory
    se sídlem :  Gen. Svobody 312/9, 460 14 Liberec 13
    zastoupená : Dagmar Mrugalovou – předsedkyní spolku
    IČ: 043 32 873    
    bankovní spojení : KB, a.s., číslo účtu: 115-1690150237/0100 (transparentní účet)
   (dále jen "obdarovaný") na straně druhé

uzavřeli spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto smlouvu o poskytnutí daru :

1) Dárce byl seznámen s veřejně prospěšnou činností obdarovaného v oblasti péče o seniory i o osoby se  
zdravotním postižením, s materiálními a finančními podmínkami této činnosti  a projevil  zájem se na 
této činnosti podílet, a to za podmínek v této smlouvě uvedených.

2) Dárce se touto smlouvou zavazuje darovat ve smyslu předchozího odstavce této smlouvy finanční dar,  
jehož  obvyklá  hodnota  v  době  podpisu  smlouvy  činí  ………………………..   Kč (slovy: 
….................................................................................................................................korun českých).

3) Obdarovaný  tento  dar  vděčně  přijímá  a  zavazuje  se  použít  ho  ve  prospěch  zvýšení  kvality  života  
uživatelů sociálních služeb v Penzionu pro seniory ATRIUM, a to především na zvelebení technického 
zázemí pro poskytování sociálních služeb, není-li stanoveno jinak.

4) Na darování, jež je předmětem této smlouvy, se vztahují příslušná ustanovení zákona o daních z příjmu.  
Dárce může vzhledem k charakteru organizace obdarovaného (církevní charitativní zařízení pro sociální  
službu) uplatnit tento dar pro odečet ze základu daně z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb. o dani 
z příjmu ve znění pozdějších novel.

5) Poskytnutím daru dárce výslovně souhlasí s tím, že obdarovaný je oprávněn zpracovávat osobní údaje 
dárce v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to pro účely správy vztahu  
mezi dárcem a obdarovaným. Poskytnutí údajů je dobrovolné a dárce má právo tento souhlas kdykoli  
písemnou formou odvolat a požádat o vymazání svého záznamu z databáze obdarovaného.

6) Dárce i obdarovaný shodně prohlašují, že si darovací smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, a  
dále prohlašují, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,  
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost darovací smlouvy 
smluvní strany potvrzují svým podpisem. Darovací smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu  
smluvních stran.

7) Darovací  smlouva  byla  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  každá  ze  smluvních  stran  obdrží  jeden 
stejnopis této smlouvy.

V ……………………….. dne ………….…                                                                   V  Liberci dne ………………………..

__________________________________                                    ___________________________________
dárce                                                                                                obdarovaný


