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PRAVIDLA PRODEJE
NEDOKLUBKO z.s., IČ 265 96 784, se sídlem V Olšinách 82, Praha 10 - Strašnice, 100 00,
zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. L 70369; je
provozovatelem veřejné sbírky „Zajištění a realizace projektů na podporu rodin předčasně
narozených dětí – Mámy pro mámy, Miminka do dlaně, Evropské standardy péče o
novorozence včetně zvýšení povědomí veřejnosti o problematice předčasných porodů a
prevence a edukace“ a webových stránek www.nedoklubko.cz (dále jen „Provozovatel“).
Tato Pravidla prodeje (dále jen „Pravidla“) upravují vztahy mezi Provozovatelem a osobou,
která má zájem přispět do veřejné sbírky (dále jen „Přispěvatel“) prostřednictvím objednávky
uskutečněné na www.nedoklubko.cz.
Potvrzením objednávky Přispěvatel potvrzuje seznámení se s Pravidly a souhlas s nimi.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Veřejná sbírka
Provozovatel provozuje v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, veřejnou
sbírku za účelem „Zajištění a realizace projektů na podporu rodin předčasně narozených dětí
– Mámy pro mámy, Miminka do dlaně, Evropské standardy péče o novorozence včetně zvýšení
povědomí veřejnosti o problematice předčasných porodů a prevence a edukace“ (dále jen
„Veřejná sbírka“), oznámenou u Magistrátu hlavního města Prahy pod spisovou značkou: SMHMP 727919/2020.

Příspěvek do Veřejné sbírky
Uskutečněním objednávky na www.nedoklubko.cz Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky, a to
objednáním předmětu, v jehož ceně je zahrnut příspěvek do Veřejné sbírky (dále jen
„Předmět“). Zpravidla se jedná o předměty, které symbolizují projekty Nedoklubka.
Prostřednictvím objednávky Předmětu Přispěvatel přispívá do Veřejné sbírky.

Poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky se kromě těchto Pravidel řídí zákonem č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k neobchodní
povaze činnosti Provozovatele v rámci Veřejné sbírky se na vztah Přispěvatele a Provozovatele
neuplatní zvláštní pravidla, která občanský zákoník stanoví pro vztah podnikatele a
spotřebitele a pro prodej zboží v obchodě.
Okamžikem potvrzení objednávky je mezi Přispěvatelem a Provozovatelem uzavřena smlouva
o poskytnutí příspěvku do Veřejné sbírky. Na základě této smlouvy má Přispěvatel povinnost
poskytnout příspěvek do Veřejné sbírky.
Provozovatel má povinnost zaslat Předmět a poskytnutý příspěvek využít za účelem Veřejné
sbírky. Další práva a povinnosti Přispěvatele a Provozovatele stanoví Pravidla.
Potvrzení o příspěvku do veřejné sbírky bude Přispěvateli vystaveno na jeho vyžádání.
Potvrzení je vydáváno jen na částku příspěvku do veřejné sbírky.

II. OBJEDNÁVKA, PLATBA A DODACÍ PODMÍNKY PŘEDMĚTU
Pro objednání Předmětu Přispěvatel vyplní objednávkový formulář, ve kterém vyplní údaje
nezbytné pro vyřízení objednávky ze strany Provozovatele.
Provozovatel potvrzuje objednávku odesláním e-mailu s rekapitulací objednávky a údaji k
platbě na e-mailovou adresu Přispěvatele.
Provozovatel expeduje Předmět do týdne po připsání částky na účet Provozovatele číslo:
2801807073 / 2010, vedený u FIO banky. Částka musí být na účtu identifikovatelná variabilním
symbolem, který je zaslán Přispěvateli v potvrzení objednávky.
Poskytovatel si účtuje expedici službou Zásilkovna ve výši 65,- Kč. U objednávky nad 500,-Kč je
expedice službou Zásilkovna zdarma. Poplatky za platbu odpovídají aktuálním ceníkům banky
Přispěvatele.

III. REKLAMACE

Vyřizování reklamací a uplatnění práv z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem.
Vzhledem k charakteru Veřejné sbírky se na prodej prostřednictvím www.nedoklubko.cz
nevztahují záruční a další podmínky stanovené ve zvláštních ustanoveních občanského
zákoníku o prodeji zboží v obchodě.
V případě, že Předmět nese známky poškození, ke kterému došlo v průběhu přepravy,
Přispěvatel má právo požadovat odstoupení od smlouvy o příspěvku do Veřejné sbírky a na
vrácení jím zaplacené částky. Konkrétní způsob reklamace bude řešen vzájemnou dohodu
Přispěvatele a Provozovatele.

V případě reklamace je Přispěvatel povinen informovat Provozovatele bez zbytečného
odkladu e-mailem na adresu: tomackova@nedoklubko.cz. V e-mailu je nutné uvést údaje
potřebné k dohledání objednávky.

IV. BEZPEČNOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Provozovatel nakládá s osobními údaji Přispěvatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a s nařízením EU 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů (GDPR).
Veškeré informace a osobní nebo firemní údaje poskytnuté Přispěvatelem Provozovateli
v průběhu přispívání do Veřejné sbírky prostřednictvím objednávky na www.nedoklubko.cz
jsou důvěrné.
Přispěvatel je povinen neprodleně oznámit poskytovateli jakékoli změny svých osobních či
firemních údajů, které by mohly mít vliv na splnění objednávky.
Provozovatel je správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR.
Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje Přispěvatele v rozsahu uvedeném v objednávce.
Zpracování osobních údajů je založeno na plnění smlouvy, plnění právních povinností
Provozovatele a na oprávněném zájmu Provozovatele.
Uvedené údaje jsou zpracovávány za těmito účely:
•
•
•
•
•

Vyřízení objednávky
Evidence příspěvků
Statistické účely
Plnění právních povinností Provozovatele
Informování o činnosti a zasílání newsletteru

Osobní údaje budou Provozovatelem uloženy po dobu:
•
•
•

po dobu trvání smluvního vztahu (smlouvy o poskytnutí příspěvku do veřejné sbírky),
po dobu určenou právními předpisy (zejména zákon o účetnictví),
a dále po dobu 3 let od posledního kontaktu s Přispěvatelem, pokud Přispěvatel dříve
nepožádá o výmaz údajů.

Osobní údaje Provozovatel neprodává ani jinak nepředává dalším stranám.
Práva Přispěvatele:
•

právo požadovat informaci, jaké jeho osobní údaje Provozovatel zpracovává,

•
•
•

•

právo požadovat po Provozovateli vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
právo vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
právo požadovat po Provozovateli výmaz těchto osobních údajů, příp. právo vzít souhlas
(byl-li udělen) kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní
údaje Provozovateli,
právo v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním
osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje Provozovatele: NEDOKLUBKO z.s., IČ 265 96 784, se sídlem V Olšinách
82, Praha 10 - Strašnice, 100 00, zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, spis.zn. L 70369.
Kontaktní údaje: tomackova@nedoklubko.cz
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: zackova@nedoklubko.cz

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato Pravidla prodeje jsou zveřejněna na internetových stránkách www.nedoklubko.cz.
Provozovatel je oprávněn Pravidla měnit a doplňovat. Pro Přispěvatele i Provozovatele jsou
závazná Pravidla ve znění zveřejněném v okamžiku objednávky.

V Praze dne 1.9.2020

info@nedoklubko.cz

