Podmínky Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK
pro použití platební brány společnosti Global Payments s.r.o.

I. Obecná ustanovení
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti obdarovaného, kterým je Nadační fond
dětské onkologie KRTEK, se sídlem Brněnská 12/693, 664 51 Šlapanice, IČ: 25581228, zapsán
v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 219 (dále jen
„Obdarovaný“) a dárce.
Dárce je fyzická či právnická osoba, která přihlášením do platební brány na webových stránkách
obdarovaného, vyjádří svůj záměr darovat finanční částku obdarovanému.
Veškeré smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.

II. Vymezení pojmů
Darovací smlouva – dárce bezplatně přenechává obdarovanému vybranou částku a obdarovaný
tento dar přijímá.

III. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je darování vybrané částky dárcem, a to prostřednictvím platební brány
společnosti Global Payments s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ:
04235452, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 244453.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

IV. Výše daru a platba
Výši daru určí obdarovaný přímo v platební bráně. Platba probíhá prostřednictvím platební brány
společnosti Global Payments s.r.o.

V. Potvrzení o daru
Pokud bude mít dárce zájem o vystavení potvrzení o daru pro daňové účely, zaškrtne příslušné
políčko než platební bránu použije.

VI. Ochrana osobních údajů
Obdarovaný uzavřením smlouvy (použitím platební brány) souhlasí se zpracováním a
shromažďováním svých osobních údajů v databázi dárce, což je podrobně vysvětleno
v samostatném dokumentu Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK – Informace o zpracování
osobních údajů dárců.

VII. Řešení sporů
Veškeré případné spory budou řešeny smírnou cestou. Pokud strany nevyřeší jakýkoliv spor
smírnou cestou do 30 dnů od započetí sporu, bude takový spor včetně otázek platnosti, výkladu,
realizace či ukončení práv řešen věcně a místně příslušným českým soudem, a to dle sídla
Obdarovaného, ledaže právní předpisy stanoví příslušnost výlučnou.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Nadačního fondu dětské
onkologie KRTEK, v den uzavření smlouvy s obdarovaným.
Momentem uzavření smlouvy obdarovaný přijímá veškerá ustanovení těchto podmínek ve znění
platném v den odeslání objednávky včetně ceny, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně
dohodnuto jinak.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 10.10.2020.

