DAROVACÍ SMLOUVA
podle ust. § 2055 a násl. občanského zákoníku, kterou uzavřeli tito účastníci:
Název právnické osoby; jméno a příjmení fyzické osoby:
..........................................................................................................................................................
Sídlo právnické osoby; trvalý pobyt fyzické osoby:
.........................................................................................................................................................
e-mailové spojení: .........................................................
IČ: .................................

DIČ: ................................. datum narození: .............................

Údaj o zástupci právnické osoby: ........................................................................................
Údaj o zápisu právnické osoby v obchodním rejstříku: .........................................................
(dále jen dárce) na straně jedné
a
Nadace pro transplantace kostní dřeně
Na Roudné 123/212, 301 00 Plzeň, IČ 45333378, zapsaná v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl N,
vložka 6, bankovní spojení: 04343043/0300
zastoupená předsedou správní rady, doc. MUDr. Samuelem Vokurkou, Ph.D.
(dále jen obdarovaná) na straně druhé
čl. I.
1. Obdarovaná je nadace založená za účelem vybudování registru nepříbuzných dárců kostní dřeně a podpory
transplantací kostní dřeně s programovou náplní a cíli definovanými ve statutu, jimiž jsou:
a) podpora dárcovství kostní dřeně a krvetvorných buněk,
b) podpora transplantačního programu kostní dřeně, krvetvorných buněk a souvisejících medicínských a
nemedicínských programů,
c) podpora postgraduálního vzdělávání zdravotníků i laiků v oboru hematologie, onkologie a transplantační
léčbě,
d) podpora výzkumu a vědy v oboru hematologie, onkologie a transplantací,
e) podpora hemato-onkologických pacientských klubů a pacientů.
2. Na základě této smlouvy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje věc bezplatně převést
do vlastnictví obdarované a obdarovaná dar nebo nabídku (dále jen dar) přijímá.
čl. II.
1. Darem se pro účely této smlouvy rozumí věcný dar, a to jmenovitě .............................................................................
....................... v účetní hodnotě .................. Kč .
2. Oba účastníci potvrzují, že obdarovaná věcný dar převzala.
čl. III.
1. Obdarovaná se zavazuje dar použít výlučně k plnění účelu a cílů nadace konstatovaných v čl. 1 odst. 1 této
smlouvy nebo určených dárcem dle odstavce druhého tohoto článku, nejsou-li v rozporu s tímto účelem a těmito cíli,
jinak je ve smyslu ust. § 2991 a násl. občanského zákoníku povinna dar vrátit.
2. Oba účastníci prohlašují, že dar je dárcem výlučně určen na účel:....................................................................
čl. IV.
1. Dárce výslovně souhlasí s tím, aby obdarovaná shromažďovala a zpracovávala jeho osobní údaje v souladu
s příslušným právním předpisem v rozsahu odpovídajícím smluvnímu vztahu mezi ním a obdarovanou, a dále s tím,
že obdarovaná je oprávněna uveřejnit identifikaci jeho osoby a hodnotu jeho daru ve výroční zprávě, na internetových
stránkách, v časopisu, příp. na svých veřejných prezentacích.
2. Dárce bere na vědomí, že svůj souhlas s údaji uvedenými v odstavci prvém tohoto článku je možno kdykoli bez
jakýchkoli následků písemně odvolat.
čl. V.
1. Tato smlouva je uzavřena podpisem obou účastníků.
2. Vyhotovuje se ve dvou výtiscích s platností originálů, po jednom pro každého z účastníků.

V Plzni dne ______________

_____________________
obdarovaná

______________________
dárce

