
   

 

 

 

 

 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 

 

1. ……………………………………………………., nar. ………………..,  

      bytem …………………………………………………………………….. 

     (dále jen „Dárce“) 

a 

2. Nadační fond střední umělecké školy, sídlem Poděbradova 959/33, Moravská Ostrava,     

702 00 Ostrava, IČ 25823744, zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl N, vložka 10, 

jednající předsedkyní správní rady Mgr. Zdeňkou Štíhlovou   

            (dále jen „Obdarovaný“) 

tuto smlouvu o účelově vázaném daru 

 

I. Úvodní ustanovení 

Obdarovaný je právnickou osobou, zřízenou za účelem krytí nákladů spojených s výukou 

výtvarných předmětů, podpory tvůrčích aktivit studentů a jejich vystavovatelské činnosti, dále ke krytí 

nákladů spojených s účastí žáků na plenérech, soustředěních, výstavních soutěžích, jejich činnosti 

v tzv. tvůrčích dílnách či nákladů na výměnné pobyty související s výukou výtvarných předmětů, dále 

pak za účelem krytí nákladů na nákup učebnic, popřípadě vytvoření a tisk doplňkových textů, jakož i 

nákladů na pořizování nadstandardních učebních pomůcek, či zařízení, sloužících k výuce, oceňování 

vynikajících studentů. 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Podpisem této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se Dárce zavazuje, že nejpozději do 15. září 2019 

poskytne Obdarovanému finanční dar ve výši 1.250,- Kč a nejpozději do 15. února 2020 poskytne 

Obdarovanému finanční dar ve výši 1.250,- Kč (dále jen „Dar“). 

 

2.2. Dárce poukáže Dar na účet Obdarovaného vedený u České spořitelny, a.s.,  

 č.ú. 1645655359/0800, konstantní symbol 558, variabilní symbol: 01+ prvních šest čísel rodného 

čísla dítěte pro platbu na 1. pololetí, 02 + prvních šest čísel rodného čísla dítěte pro platbu na 2. 

pololetí. Do zprávy příjemci pro obě pololetí je třeba uvést příjmení a jméno žáka, případně i 

třídu, čím dojde k usnadnění správnosti přiřazení platby. Dodržujte prosím uvedené platební 

podmínky. 

 

2.3. Dárce výslovně prohlašuje, že Dar poskytne na činnost Obdarovaného v rámci účelu spec. v čl. I. 

Smlouvy a Obdarovaný bere na vědomí, že ve smyslu vymezeného účelu jde o vázané darování, tj. 

užití Daru k jinému, než vymezenému účelu je nepřípustné. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Konstatuje se, že Dar poskytnutý na základě Smlouvy je mj. darováním ve smyslu ust. § 20/8 zák. 

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, tzv. jde o položku snižující základ daně. 

 

3.2. Vztahy Smlouvou blíže neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy. 

 

3.3. Změny či dodatky ke Smlouvě lze přijímat pouze při dodržení písemné formy. 

 

...............................................................           ................................................................ 

      Dárce                       za Obdarovaného 

       předsedkyně správní rady Mgr. Zdeňka  Štíhlová 

         

V Ostravě dne: ……………………………………. 



 

Základní zásady zpracovávání osobních údajů Nadačním fondem střední umělecké školy 

 

Správce osobních údajů: 

Nadační fond střední umělecké školy, sídlem Poděbradova 959/33, Moravská Ostrava,    702 00 Ostrava, IČ 25823744, 

zaps. v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl N, vložka 10, jednající předsedkyní správní rady Mgr. Zdeňkou Štíhlovou   

Email: stihlova @sus-ostrava.cz 

Tel:  596 114 985/kl.12 

 

Právní základ pro zpracování osobních údajů  

Smlouva o účelově vázaném daru 

 

Osobní údaje 

Jsou osobní údaje dárce vyplývající ze smlouvy o účelově vázaném daru včetně údajů souvisejících s plněním smlouvy, tj. 

provedením platby 

 

Účel zpracování 

Přijetí daru, jeho zaúčtování podle Smlouvy o účelově vázaném daru uzavřené s dárcem. 

 

Příjemci osobních údajů 

Orgány veřejné moci (např. finanční úřad apod.) 

Poskytovatelé údržby informačního systému 

Další příjemci dle potřeb a pokynů Dárce 

 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání Smlouvy o účelově vázaném daru a po jejím skončení s nimi bude 

naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů) a 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 (Nařízení 

GDPR). 

Práva Dárce 

 

a) Právo na přístup k osobním údajům znamená, že dárce má právo od Správce získat informace o tom, zda 

zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Dárce má 

také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho 

týkají. Neúplné osobní údaje má dárce právo kdykoli doplnit; 

 

b) Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Správce zlikvidovat osobní údaje, 

které o dárci zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a dárce o to požádá; 

 

c) Dárce má právo, aby Správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, 

které je založeno na oprávněných zájmech Správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve 

veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má dárce právo kdykoli vznést námitku; 

 

d) Právo na přenositelnost údajů dává dárci možnost získat osobní údaje, které Správci poskytl, v běžném a strojově 

čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby 

si je správci předali mezi sebou; 

 

e) Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje dárce jsou 

zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s dárcem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním; 

 

f) V případě, že bude dárce jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné Správcem, může 

podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

 

Více informací o právech dárce je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276) 

 

 

 

 

 

V……………………………dne ……………………………. 

 

 

 

 

………………………………………………………………..  …………………………………….. 

Jméno žáka a třída                               podpis Dárce 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

