Darovací smlouva
uzavřená dle § 2055 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
mezi
Dárcem
Jméno a příjmení:
Bytem:
Datum narození:
a
Obdarovaným
KDU-ČSL
Karlovo náměstí 5
128 01 Praha 2
IČO 00442704
číslo účtu: 7251232/0800
zastoupena: generálním sekretářem Mgr. Pavlem Hořavou
I.
1) Dárce prohlašuje, že níže uvedený dar není v rozporu se zákonem a dobrými mravy.
2) Dárce přenechává obdarovanému dar – finanční částku ve výši

,-Kč

/slovy:
/k podpoře
činnosti
aktivit obdarovaného, které vykonává jako právnická osoba v souladu s programem
křesťanskodemokratické strany.
II.
Obdarovaný dar přijímá, potvrzuje přijetí daru svým podpisem a prohlašuje, že
ho použije k dárcem určeným účelům.
III.
Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
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PŘÍLOHA DAROVACÍ SMLOUVY
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů
KDU-ČSL jakožto správce osobních údajů se sídlem v Praze, Palác Charitas, Karlovo náměstí
317/5, 128 00, Praha 2, zpracovává osobní údaje, které se týkají dárců (subjekty osobních
údajů). Tato informace slouží jako informace pro dárce ve smyslu článku 13 a násl. Nařízení
Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(dále jako „GDPR“).
Vaše osobní údaje podle darovací smlouvy zpracováváme jen na základě zákona č. 424/1991 Sb.
o sdružování v politických stranách, podle něhož musí strany a hnutí předložit každoročně
přehled o dárcích a jejich darech, a to včetně osobních údajů v podobě jména, příjmení a data
narození. Právním důvodem ke zpracování těchto osobních údajů je tak plnění právní
povinnosti správce.
Poučení
Všechny subjekty údajů, jejichž údaje jsou zpracovávány, mají právo požadovat od Správce
přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování je možné
prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail osobniudaje@kdu.cz či na adresu: KDU-ČSL,
Palác Charitas, Karlovo náměstí 317/5, 128 00, Praha 2.

