Umowa darowizny
zawarta na podstawie § 628 i nast. postanowień Kodeksu Cywilnego

Darczyńca:
Imię i nazwisko
Adres
Adres e-mail
(dalej jako „Darczyńca”)

Obdarowany:
Imię i nazwisko

Mgr. Juraj Karniš

Adres stałego miejsca zamieszkania

Pod Švabľovkou 2135, 083 01 Sabinov, Republika Słowacka

Bank

Nazwa banku, a. s., IBAN: SK19 1100 0000 0029 3838 1683

Adres e-mail

jurajkarnis75@gmail.com

(dalej „Obdarowany")

1. Cel i warunki darowizny
1.1. Celem darowizny jest materialne wsparcie działalności Obdarowanego, którą rozwija jako artysta rzeźbiarz
wykonujący rzeźbę postaci filmowej Tóna Brtka z filmu Obchod na Korze [Sklep przy głównej ulicy]
rzeczywistej wielkości (dalej również „dzieło"), w którą wcielił się Jozef Kroner i która zostanie wykonana za
pomocą odlewu z brązu. Wsparcie materialne działalności Obdarowanego obejmuje wszystkie bezpośrednie i
pośrednie koszty związane z realizacją dzieła, wraz z prawem wynikającym z postanowień § 19 ustawy nr
185/2015 Dz. U..
1.2. Strony Umowy oświadczają i potwierdzają, że z wyjątkiem podanego ogólnego celu darowizna na
podstawie niniejszej Umowy jest udzielana jako bezwarunkowa i niej jest bezpośrednio ani pośrednio związana
z jakąkolwiek korzyścią, usługą ani świadczeniem czy oczekiwaniem, bądź też obietnicę korzyści, usługi lub
świadczenia w stosunku do Darczyńcy lub osoby trzeciej.
1.3. Strony Umowy oświadczają i potwierdzają, że udzielenie darowizny nie zakłada żadnego bezpośredniego
ani pośredniego roszczenia lub prawa Darczyńcy lub osoby trzeciej w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub
pośrednio wpływać na działalność, artystyczne przedstawienie i decyzje Obdarowanego.
1.4. Darczyńca zobowiązuje się, że w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio (np. za pośrednictwem osób
trzecich występujących w jego imieniu lub na jego rachunek lub z jego upoważnienia) nie będzie działał w
sposób, w wyniku którego byłaby naruszona lub mogłaby być naruszona bezwarunkowość darowizny w
rozumieniu poprzednich ustępów, jak również wstrzyma się od jakichkolwiek działań lub wypowiedzi, na
podstawie których mogłoby w sposób uzasadniony wydawać się niebiorącym udziału osobom trzecim że do
takiego naruszenia doszło lub może dojść.
1.5. Obradowy zobowiązuje się, że wykorzysta darowiznę na cel obdarowania
2. Przedmiot i wartość darowizny; sposób darowania

2.1. Przedmiotem darowizny jest darowizna finansowa w wartości EUR zostanie uzupełnione automatycznie
przez interfejs internetowy.
2.2. Darczyńca przekaże darowiznę finansową (lub wszystkie jej rady) bezgotówkową operacją płatniczą przelewem ze swojego konta bankowego na konto bankowe Obdarowanego (podane w nagłówku niniejszej
Umowy).
3. Dalsze ustalenia
3.1. Strony Umowy uzgodniły, że Obdarowany ma prawo w dowolnym momencie na podstawie własnego
rozważenia zwrócić darowiznę lub jej część Darczyńcy; Obdarowany postępuje tak zwłaszcza w przypadkach,
jeśli ma obowiązek zwrócenia darowizny na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
3.2. W przypadku, jeśli Darczyńca naruszy obowiązki na podstawie art. 1.3. lub któreś z jego oświadczeń na
podstawie niniejszej Umowy okaże się być nieprawidłowe, niekompletne lub nieprawdziwe, Obdarowany na
prawo w formie pisemnej odstąpić od niniejszej Umowy.
4. Postanowienia końcowe
4.1. Darczyńca oświadcza i potwierdza, że niniejszą umowę zawiera w swoim imieniu i na własny rachunek, nie
działa przy tym z upoważnienia osoby trzeciej, wszelkie świadczenia finansowe, które na podstawie niniejszej
Umowy przekaże Obdarowanemu pochodzi z jego majątku, nie ma nielegalnego pochodzenia oraz nie pochodzi
z działalności przestępczej lub udziału w działalności przestępczej.
4.2. Darczyńca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że w przypadku udzielenia darowizny finansowej
przekraczającej 1 000,- EUR (tysiąc euro), Obdarowany upubliczni na tablicy informacyjnej dołączonej do
rzeźby postaci filmowej Tóna Brtka dane o darczyńcy w zakresie imię, nazwisko i adres miejsca stałego
zamieszkania Darczyńcy oraz wartość finansową darowizny. Darczyńca zobowiązuje się, że poinformuje
Obdarowanego o jakichkolwiek zmianach w danych upubliczonych oraz danych identyfikacyjnych darczyńcy.
4.3 Darczyńca jako osoba zainteresowana udziela Obdarowanemu zgody na przetwarzanie danych osobowych
(udzielona w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2016/679 z 27.
kwietnia 2016 o ochronie osób fizycznych przy przetwarzaniu danych osobistych oraz o swobodnym przepływie
takich danych. i na podstawie ustawy nr 18/2018 Dz. U. o ochronie danych osobowych). Darczyńca niniejszym
oświadcza, że wyraża zgodę, aby Obdarowany (jako operator) przetwarzał jego dane osobowe w zakresie - imię,
nazwisko, tytuł, adres, e-mail, w celu własnej ewidencji, jak również w celu poinformowania opinii publicznej o
osobach (darczyńcach), którzy wsparli finansowo obdarowanego zgodnie z artykułem 1 niniejszej Umowy,
konkretnie przy sporządzeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących wykonanego przez niego
dzieła. Dane osobowe Obdarowany będzie przetwarzał i przechowywał od dnia obowiązywania niniejszej
umowy darowizny i maksymalnie przez okres 24 miesięcy. Osoba Zainteresowana ma prawo w dowolnym
momencie cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania wynikającego ze
zgody przed jej cofnięciem.
4.4. Umowa darowizny została sporządzona została w dwóch egzemplarzach, z których każda ze stron umowy
otrzyma jeden egzemplarz.
4.5. Niniejsza Umowa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w dniu przyjęcia darowizny na konto
Obdarowanego.
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