Podmínky
I.
Všeobecná část
Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích (dále jen Sbor) je nestátní
neziskovou organizací. Jako církevní právnická osoba je evidována v rejstříku Ministerstva
kultury ČR podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvi, pod číslem jednacím 17-013/1994.
Posláním Sboru je nést radostnou zvěst evangelia do všech koutů světa sloužit všem lidem.
K náležité realizaci těchto cílů je potřeba určitého materiálního zabezpečení. Sbor samotný je
nezisková organizace, a proto není finančně soběstačný, ale funguje na principu dárcovství.
Tato potřeba finančního zabezpečení formou poskytnutých darů se dále zvyšuje především
v souvislosti s proporcionálním snižováním příspěvků od státu pro chod církvi, jak je stanoveno
v § 17 zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, č 428/2012
Sb. a dále v smlouvě o vypořádání mezi Českou Republikou a Slezskou církví evangelickou
augsburského vyznání, článek 4.
Pro ulehčení poskytování darů případným Dárcům, Sbor, mimo obvyklého způsobů darovaní
přímo v kanceláři sboru, zprovoznil možnost online plateb pomocí platebních karet a
platebních tlačítek. Tyto podmínky upravují vztahy vznikající mezi Dárcem a Sborem při využití
možnosti poskytnout dary online.

II.
Ochrana osobních údajů
Sbor prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté během zpracování plateb jsou
považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu; nebudou zveřejněny;
poskytnuty třetí osobě, s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli v případě
zaslání potvrzení o daru, nebo v případě jiné potřebné komunikace s Dárcem; či jinak zneužity.
Při nakládání s osobními daty se správce i zpracovatel dat řídí zákonem č.101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Dárce má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo přístupu k osobním
údajům, zejména právo na informaci o zpracování svých osobních údajů (§ 12 zákona o
ochraně osobních údajů) a právo na opravu osobních údajů. Dárce má dále v případě, že se
domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, právo požadovat
vysvětlení, odstranění vzniklého stavu a právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
(§ 21 zákona o ochraně osobních údajů).

III.
Poskytování darů
Poskytnutím daru, tedy přispěním určité finanční částky na účet Sboru, dochází k uzavření
darovací smlouvy mezi Dárcem a Sborem, jejímž obsahem je jednorázové nebo měsíční

darování finančního příspěvku Dárcem, jeho přijmutí a náležité využití Sborem. Dárce dar
věnuje pro předem stanovený účel. Konktrétně může Dárce věnovat dar:
1. Na sbor
1.1 Darem na sbor se rozumí dar, jenž může Sbor využít pro všechny účely
sloužící k naplňování svých cílů (viz výše). Jedná se především o podporu služby mezi
dětmi, mládeží, rodinami a staršími lidmi, jakož i misijní aktivity. Dále se Darem rozumí
dar na údržbu, provoz a rozvoj materiálového zabezpečení sboru, vytápění, platy
zaměstnanců, pomoc při organizovaní akcí apod.
2. Na online přenos
2.1 Darem na online přenos se rozumí dar, který bude využit k účelům
provozování a zlepšování služeb online přenosu bohoslužeb a jiných akcí konaných
v našem sboru či jiných akcí, jejichž online přenos bude zabezpečován technikou a
týmem lidí z místního sboru.
2.2 Pro náležitý provoz online přenosů je potřeba především disponovat
výkonnými servery, zabezpečit vysokorychlostní internetové připojení, spravovat
internetové stránky, mít k dispozici materiální audio i video zabezpečení (kamery,
střižna, zvuková technika) a podobně. Dary na online přenos pomohou finančně
zabezpečit všechny tyto aspekty.
3. Na jiný účel
3.1 Sbor může vyhlásit účelovou sbírku, která bude sloužit k materiálnímu či
duševnímu rozvoji Sboru či jeho členů.
Sbor se zavazuje využít přijatý dar k náležitému účelu.
Vznikne-li ve sboru zvlášť naléhavá finanční potřeba v určité oblasti, kterou Sbor nemůže
pokrýt jinak, může Sbor k zabezpečení této potřeby využít i darů darovaných za jiným účelem.
O této skutečnosti Sbor bezprostředně informuje všechny dotčené dárce.
Pokud nastane finanční potřeba, jiné než zvlášť naléhavé povahy, kterou Sbor nemůže pokrýt
jinak, může se Sbor obrátit na Dárce, který poskytl dar(y) na jiný účel, než které vyžaduje
současná situace a požádat o svolení změny účelu využití poskytnutého daru. Takové svolení
o změně účelu využití darů platí pouze po dobu trvání výše zmíněné finanční potřeby.
Součástí darovací smlouvy uzavřené mezi Dárcem a Sborem jsou tyto podmínky.

IV.
Způsob poskytování darů
Dárce může darovat finanční obnos prostřednictvím online služby platební brána, která ho
přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky či na zabezpečenou stránku pro platbu
kartou. Po realizaci transakce předá brána informaci o poskytnutí daru Sboru. Převody peněz
jsou uskutečňovány prostřednictvím bankovních účtů společnosti ComGate Payments, a.s.

Citlivé vstupní údaje, které Dárce zadává do systému internetového bankovnictví, jsou
chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé
plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V.
Potvrzení o daru a úhrada nákladů portálu
Potvrzení o daru
Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si Dárce může odečíst od základu
daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů – dále jen zákon o daních z příjmů.
Po splnění podmínek pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmu, Sbor, na
vyžádání Dárcem, zašle Dárci potvrzení o daru.
Úhrada nákladů portálu
Sbor je oprávněn strhnout z daru částku odpovídající nákladům (zejména poplatky
v souvislosti s provozem platební brány), které na jeho straně vzniknou v souvislosti s přijetím
daru.
VI.

Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky jsou platné pro všechny darovací smlouvy uzavřené prostřednictvím platební
brány či platebního tlačítka mezi Dárcem a Sborem a lze je získat v elektronické podobě na
internetových stránkách www.oldrichovice.org. Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2018.
Sbor si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné řádným
vyhlášením aktualizovaných podmínek na internetovém portále www.oldrichovice.org.

