Darovací smlouva

Smluvní strany:

Spolek
Dočasky De De, z.s.
IČO: 047 96 551
Sídlo: Štúrova 1417/2, 142 00 Praha 4 – Krč
spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka
64631
Zastoupený: Ditou Pullmannovou, předsedou nebo Obdarovaným pověřenou osobou:
_____________________
Telefon: 602 259 705, 608 542 000
č. transp. účtu: 2500978266/2010
(dále jen „Obdarovaný“)

a

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Dat. nar.:
E-mail:
Telefon:
(dále jen „Dárce“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Darovací smlouvu (dále jen „Smlouva“):
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Čl. I.
Úvodní ustanovení
1. Dárce prohlašuje, že je vlastníkem následujícího zvířete:
Zvíře

pes/kočka

Pohlaví
Jméno
Věk
Popis vzhledu
zvířete

Kastrace
Číslo čipu
Očkovací průkaz
Jiné skutečnosti

(dále jen „Zvíře“)
2. Dárce prohlašuje, že nemá zájem mít Zvíře nadále ve své péči a rozhodl se Zvíře dobrovolně
darovat Obdarovanému.
3. Obdarovaný je spolkem, jehož předmětem činnosti je mj. ochrana zvířat a poskytování
dočasných domovů zvířatům za účelem jejich fyzické i psychické rekonvalescence, výživy,
veterinární péče, jakékoliv nezbytné péče pro zlepšení jejich fyzického nebo psychického
stavu a následné hledání trvalých domovů. Obdarovaný má zájem do svého vlastnictví
Zvíře od Dárce přijmout, a to za účelem nalezení dalšího vhodného vlastníka pro Zvíře,
s čímž je Dárce srozuměn a bez výhrad souhlasí.

Čl. II.
Předmět Smlouvy
1. Dárce touto Smlouvou daruje Zvíře obdarovanému do jeho vlastnictví, a obdarovaný tímto
Zvíře do svého vlastnictví přijímá.
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Čl. III.
Další ustanovení
1. Obdarovaný prohlašuje, že se seznámil se stavem Zvířete a Zvíře do svého vlastnictví bez
výhrad přijímá.
2. Dárce je oprávněn od Smlouvy odstoupit a Zvíře požadovat zpět, jestliže zjistí, že o Zvíře
není dobře postaráno. Toto tvrzení musí Dárce prokázat na základě lékařské zprávy od
veterinárního lékaře, na jehož určení se obě strany předem domluví.

Čl. VI.
Další ustanovení
1. Obdarovaný prohlašuje, že osobní údaje Dárce uvedené v záhlaví této Smlouvy budou
Obdarovaným užity pro účely realizace této Smlouvy a pro účely výkonu práv a právních
nároků Obdarovaného. Oprávněným zájmem Obdarovaného je výkon a obhajoba jeho
právních nároků. Právním základem zpracování výše uvedených osobních údajů je
nezbytnost zpracování pro splnění Smlouvy, a zpracování pro účely oprávněných zájmů
Obdarovaného. Osobní údaje budou uchovány po dobu 4 let ode dne předání Zvířete.
Osobní údaje Dárce mohou kromě Obdarovaného jakožto správce osobních údajů
zpracovávat také další pověřené subjekty jakožto zpracovatelé osobních údajů, a to
dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci, a další spolupracovníci, kteří
Obdarovanému pomáhají při realizaci činnosti Obdarovaného. Dárce má právo na přístup
k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo
vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dárce je oprávněn
kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů
ze strany Obdarovaného je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné.
Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost uzavření Smlouvy.

1.
2.
3.
4.

Čl. VI.
Závěrečná ustanovení
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Smluvní strany podpisem této Smlouvy potvrzují, že Smlouvu podepsaly dobrovolně, bez
nátlaku a po zralé úvaze.
Jakékoliv změny této Smlouvy je možné činit výslovně ve formě písemných, chronologicky
číslovaných, dodatků k této Smlouvě.
Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V _________________

dne ________________

Obdarovaný

Dárce

______________________

______________________
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