Provozní podmínky veřejné sbírky na podporu oslav 100. výročí založení Českobratrské církve
evangelické
Tyto podmínky upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci příspěvků mezi
Českobratrskou církví evangelickou (dále jen „příjemce“) a poskytovatelem příspěvku (dále jen
„dárce“), a dále upravují a popisují zpracování osobních údajů dárců registrovaných na internetových
stránkách www.100letcce.cz.
I. Úvodní ustanovení
Českobratrská církev evangelická vznikla v prosinci roku 1918 spojením dvou reformačních církví
(luterské a kalvínské) v českých zemích.
100. výročí založení největší nekatolické církve v České republice je unikátní příležitost připomenout
historické ukotvení českých evangelíků v nosném proudu české i světové reformace a představit
jejich dnešní církev jako živé a otevřené společenství, které setrvale vnáší do veřejného života
autentické křesťanské hodnoty, založené na svědectví Písma svatého. K evangelické církvi se hlásila
i řada osobností, které se v dobách nepříliš dávných staly symbolem boje proti komunistickému
režimu, jako například JUDr. Milada Horáková, MUC. Jan Palach nebo mnozí signatáři Charty 77.
Oslavy s mottem Radujme se vždy společně (název jedné z nejstarších bratrských písní) budou
probíhat po celý rok. Pozornost českých evangelíků, veřejnosti i médií se soustředí především na
stěžejní akce v druhé polovině roku, kterými jsou třídenní Celocírkevní setkání a Sjezd (nejen)
evangelické mládeže v Pardubicích v září 2018 a slavnostní večer v Obecním domě v Praze v prosinci
2018. Při obou příležitostech budou kromě zástupců evangelických sborů z celé České republiky
přítomni i představitelé veřejného života, četní hosté ze zahraničí a zástupci médií.
V rámci naplňování shora uvedeného ČCE vyhlásila veřejnou sbírku, jejímž prostřednictvím se snaží
shromáždit dostatečné finanční prostředky na uspořádání oslav. Dárce souhlasí s tím, že se vztahy
mezi ním a příjemcem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto podmínek.

II. Zpracování osobních údajů
Veškeré osobní údaje poskytnuté dárcem příjemci v průběhu registrace nebo užívání internetových
stránek www.100letcce.cz jsou důvěrné. Příjemce se zavazuje zpracovávat osobní údaje dárce pouze
za účelem zaslání potvrzení o daru a odměny za příspěvek. Osobní údaje nebudou poskytnuty jiným
osobám s výjimkou sdělení jména a adresy dodání doručovateli v případě zaslání potvrzení o daru,
nebo odměny, nebo v případě jiné potřebné komunikace s dárcem.
Dárce je povinen neprodleně oznámit příjemci jakékoli změny svých osobních údajů, které by mohly
mít vliv na plnění povinností příjemce (zaslání potvrzení o daru či odměny).
Dárce uděluje příjemci souhlas také se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých příjemci za
účelem dalšího informování o možnostech další spolupráce. Příjemce se zavazuje užívat těchto údajů
pouze k těmto účelům a v rozsahu k tomu nezbytném. Poskytnutý souhlas lze kdykoli odvolat
vyslovením nesouhlasu s tímto zpracováním. Nesouhlas lze vyjádřit písemně na adresu sídla příjemce
nebo e-mailem na adresu fundraising@e-cirkev.cz.

III. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi
1. Poskytování příspěvků
Příspěvky jsou poskytovány příjemci prostřednictvím internetových stránek www.100letcce.cz ve
veřejné sbírce. Poskytnutím příspěvku dárce stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že je
přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň stvrzuje, že všechny údaje, které o
sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo příspěvek poskytl a kdo je oprávněným příjemcem
potvrzení o daru pro daňové účely. Poskytnutím příspěvku zároveň dárce prohlašuje, že poskytnuté
prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
Příspěvky mohou být příjemci poskytovány platbou na transparentní účet.

2. Nakládání s příspěvky
Příjemce přijímá příspěvky poskytnuté prostřednictvím internetových stránek www.100letcce.cz na
zvláštní účet oddělený od ostatních prostředků a na tomto účtu je vede až do okamžiku, kdy s nimi
naloží v souladu s účelem sbírky.

3. Potvrzení o daru
Hodnotu daru poskytnutého do veřejné sbírky si dárce může odečíst od základu daně z příjmů za
předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Příjemce zašle
dárci potvrzení o poskytnutí příspěvku v případě, že si ho vyžádá vyplněním formuláře pro
poskytování příspěvku.

IV. Závěrečná ustanovení
Tyto podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.100letcce.cz. Tyto
podmínky nabývají účinnosti dne 24. 4. 2018.

Kontakt
Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 22/9
110 00 Praha 1
IČO: 00445223, DIČ CZ 00445223
telefon: 224 999 279
e-mail: podportenas@100letcce.cz
Děkujeme za podporu!

