Článek 1 – Definice.

Podmínky. „Podmínkami“ se dále rozumí tyto darovací podmínky.
Nadační fond. „Nadačním fondem“ se dále rozumí Nadační fond Tomáše Berdycha, IČ 01573888, se sídlem
Na Pankráci 1683/127, Praha 140 00, zapsaný v nadačním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
N, vložka 103.
Dárce. „Dárcem“ se dále rozumí fyzická nebo právnická osoba, poskytující Dar Nadačnímu fondu. Dar.
„Darem“ se dále rozumí dar, poskytnutý Dárcem nadačnímu fondu.
Web.
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www.tomasberdychfoundation.org.
Projekt. „Projektem“ se rozumí shromažďování finančních prostředků určených zejména k zajištění rozvíjení
programů a aktivit v oblasti tělovýchovy mládeže, podpoře a realizaci vlastních sportovních projektů a soutěží,
zlepšování podmínek pro výchovu talentovaných mladých sportovců, podpoře a osvětě v oblasti zdravého
životního stylu a sportu, napomáhání k zajištění sportovních a kulturních potřeb dětí.
Článek 2 – Základní ustanovení.
Tyto darovací podmínky platí pro poskytování Darů Nadačnímu fondu.
Poskytnutím Daru Nadačnímu fondu Dárce vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami a zavazuje se jimi řídit.
Bude-li mezi Dárcem a Nadačním fondem uzavřena samostatná písemná darovací smlouva nebo jiná písemná
dohoda, s níž budou tyto Podmínky v rozporu, má taková darovací smlouva nebo jiná dohoda přednost před
těmito podmínkami.
Článek 3 – Poskytnutí Daru.
Dárce je oprávněn poskytovat Nadačnímu fondu Dar dle těchto Podmínek bezhotovostním převodem nebo
prostřednictvím platebního systému GoPay. Tímto není dotčena možnost uzavření samostatné darovací
smlouvy mezi Dárcem a Nadačním fondem.
Bezhotovostním převodem mohou být poskytovány Dary v libovolné výši. Bezhotovostním převodem jsou
Dary poskytovány na bankovní účet Nadačního fondu č.ú. 107-4811540287/0100, vedený u Komerční banky
a.s. Je-li Dárcem právnická osoba, je variabilním symbolem platby identifikačním číslo Dárce. Je-li Dárcem
fyzická osoba, je variabilním symbolem platby její datum narození ve formátu DDMMRRRR. Zprávou pro
příjemce je „Dar“, případně doplněný o označení Projektu, na nějž je Dar poskytován.
V případě platby prostřednictvím platebního systému GoPay Dárce souhlasí s použitím komunikačních
prostředků na dálku.

Nedohodne-li se Dárce s Nadačním fondem jinak, dochází k uzavření darovací smlouvy mezi Dárcem a
Nadačním fondem, jejímž předmětem je poskytnutí Daru, okamžikem odeslání platby Dárcem.
Náklady vzniklé Dárci v souvislosti s poskytnutím Daru, např. náklady na internetové připojení, bankovní
poplatky apod. si hradí Dárce sám.
V případě zájmu o vydání potvrzení o přijetí daru, nebo o vyhotovení samostatné smlouvy o poskytnutí daru,
zejména pro daňové účely, Nadační fond kontaktuje na e-mail adrese: info@tomasberdychfoundation.org.
Nadační fond je povinen mu bez zbytečného odkladu takové potvrzení, resp. návrh smlouvy zaslat.
Článek 4 – Využití Daru.
Nadační fond je povinen s Darem naložit v souladu se svojí zřizovací listinou, se svými stanovami a s
rozhodnutími správní rady.
V případě obdržení Daru na konkrétní Projekt je Nadační fond povinen poskytnutý Dar využít výhradně na
tento Projekt. V případě, že na určitý Projekt bude vybrána částka převyšující jeho rozpočet, bude Dárce
Nadačním fondem o této skutečnosti informován. Správní rada Nadačního fondu je oprávněna rozhodnout o
využití této části Daru (ve výši převyšující rozpočet Projektu) za jiným účelem, zpravidla blížícím se svoji
povahou Projektu, na který byl Dar Dárcem původně poskytnut.
Správní rada Nadačního fondu je oprávněna ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení Daru rozhodnout o odmítnutí
Daru, a to i bez uvedení důvodu, zejména však v případě, že Dárcem bude právnická osoba s neprůhlednou
vlastnickou strukturou. Nadační fond je v takovém případě oprávněn od uzavřené darovací smlouvy odstoupit,
s účinky ex tunc; k odstoupení dojde buď jeho doručením Dárce, nebo dnem jeho uveřejnění na Webu.
Poskytnutý Dar je Nadace v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu ode dne odstoupení vrátit zpět
na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány. Dárce nemá nárok na úroky přirostlé v období
od poskytnutí Daru do jeho vrácení.
Článek 5 – Ochrana osobních údajů.
Dárce tímto dává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, Obdarovanému souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů
správcem, kterým je Obdarovaný, příp. osobou zpracovávající osobní údaje z pověření správce, v rozsahu
jména a příjmení, adresy bydliště, e-mailové adresy a telefonního čísla), a to pro účely vedení databáze
přispěvatelů a komunikace s nimi, zejm. poskytování informací o realizaci projektů nadačního fondu, o
možnostech podpory nadačního fondu a o aktivitách nadačního fondu, dále pro účely poskytování informací
pro daňové účely při vystavení potvrzení o poskytnutých příspěvcích, pro účely výroční zprávy nadačního
fondu a v rámci jiného zveřejňování aktivit nadačního fondu v rozsahu jména a příjmení. Souhlas je
poskytován na dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, maximálně však na dobu deseti (10) let.

Souhlas je poskytován dobrovolně a Dárce je oprávněn kdykoliv jej odvolat. Dárce má právo na přístup ke
svým osobním údajům a dále má právo na opravu svých osobních údajů. Pokud Dárce zjistí nebo se domnívá,
že Obdarovaný nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem
na účel jejich zpracování, může (i) požádat Obdarovaného nebo zpracovatele o vysvětlení, (ii) požadovat, aby
Obdarovaný nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení
opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Správce bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly
shromážděny. Osoby zpracovávající osobní údaje z pověření správce jsou povinny zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
Souhlas dle tohoto článku je udělován na dobu 10 let ode dne posledního poskytnutí Daru Dárcem. Dárce bere
na vědomí a souhlasí s tím, aby byl jako Dárce uváděn ve výroční zprávě Nadačního fondu.
Článek 6 – Závěrečná ustanovení.
Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
Veškeré spory, vyplývající z těchto Podmínek, jakož i z jednotlivých darovacích smluv uzavřených dle těchto
Podmínek, budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
Tyto Podmínky nabývají účinnosti a byly uveřejněny na Webu dnem 16.3.2015

