Všeobecné podmínky
Tyto všeobecné obchodní podmínky užívání dárcovského portálu breegy.com (dále jako „Podmínky“)
upravují vztahy při poskytování, shromažďování a administraci příspěvků mezi provozovatelem
dárcovského portálu, kterým je Nadační fond breegy foundation, IČ 09218084, se sídlem Vojtěšská
211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 1819, (dále jen
„Administrátor“) a zájemcem o získávání prostředků pro obecně prospěšné účely (dále jen „Příjemce
daru“) a dále vztahy mezi Administrátorem provozujícím breegy.com a fyzickou či právnickou osobou,
která je dárcem příspěvku či přispívá jiným způsobem (dále jen „Patron“), uživatel registrovaný
či neregistrovaný na portále breegy.com či v aplikaci Breegy a využívající služby, které portál
nabízí (dále jen „Uživatel“); Příjemce daru a Patron jsou společně označováni jako „Strany“. Strany
prohlašují, že měly před uzavřením darovací smlouvy či smlouvy o poskytování služeb možnost si
Podmínky prostudovat, tyto Podmínky si přečetly a s jejich zněním souhlasí a výslovně je přijímají.

Jak to funguje
Breegy.com je společensky prospěšná platforma a dárcovský portál provozovaný Administrátorem
(„my“). Jeho účelem je poskytovat neziskovým organizacím coby Příjemcům daru prostor pro výběr
darů na různé dobročinné nebo veřejně prospěšné projekty a dárcům umožnit jednoduchý a bezpečný
způsob darování.
Přes Breegy.com můžete přispět konkrétní organizaci (Příjemci daru) na její projekty. Vyberete si
projekt, zadáte výši daru a vyplníte základní údaje o sobě. Kliknutím na darovací tlačítko (většinou
označené jako „Chci pomoci“, ale mohou mít i jiná označení jako „Přispět, Podpořit“ apod.) se
zavazujete k poskytnutí daru zvolené neziskové organizaci. Dále navíc získáte možnost vytvoření
profilu, který slouží jako místo, kde bude uložena historie pomoci, sledování vývoje projektů, sdílení
příběhů a dalších možností se více zapojit k šíření prospěšnosti. Poskytnutím daru dochází mezi
vámi a vybranou organizací k uzavření darovací smlouvy. Administrátor poskytnutí daru pouze
zprostředkovává, tzn. předá Příjemci daru informace o dárci a výši daru za účelem poděkování
a poskytnutí informací o využití darovaných prostředků, zaúčtování daru a vydání potvrzení
uplatnitelného v daňovém přiznání. Toto potvrzení naleznete v platformě breegy. Platby darů jsou
přijímány a zasílány Příjemcům darů prostřednictvím Administrátora, který byl za tímto účelem
založen.
Breegy.com také umožňuje registraci uživatelských účtů. Uživatelé mohou ve svém účtu sledovat
přehled svých darů a upravovat své údaje. Uživatelé také mohou podpořit dobročinné a veřejně
prospěšné projekty na Breegy.com tím, že je sdílejí a pomáhají tak na ně vybrat dary prostřednictvím
tzv. dárcovských výzev. Pokud jste správcem registrované organizace v Breegy.com, pro přístup je
také nezbytný uživatelský účet.

I. Úvodní ustanovení
1.

Administrátor (Nadační fond breegy foundation) úvodem uvádí, že 100 % daru Patrona je
směřován do Nadačního fondu breegy foundation za účelem přeposlání této částky Příjemci daru,
která zastřešuje projekt, na jehož podporu byl dar zaslán, a to po odečtení bankovních poplatků
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(0,7 % až 1 % z darované částky).
2. Rozhodne-li se Patron přispět Administrátorovi, zavazuje se Administrátor využít tento příspěvek
k plnění poslání nadačního fondu breegy foundation, zejména rozvoji neziskového sektoru
a pomoc všem neziskovým organizacím s činnostmi díky kterým mohou lépe plnit své cíle.
3. Nadační fond breegy foundation je nepolitická nezávislá nezisková právnická osoba sloužící
výhradně obecně prospěšným cílů občanské společnosti. Posláním Administrátora je podporovat
a posilovat aktivní účast veřejnosti na rozvoji a podpoře dobročinnosti a za tímto účelem
poskytovat občanské společnosti nástroj, který bude podněcovat veřejné uvědomění, lidskost
a prospěšně podporovat rozvoj občanské společnosti. Pro naplnění svého poslání Administrátor:
A. Podporuje partnerské vztahy mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem, účast
občanů na veřejném dění a takové přístupy k řešení místních problémů, jež jsou založeny
na zapojení celé místní komunity;
B. Posiluje schopnosti a efektivnost institucí neziskového sektoru a některým samosprávním
celkům přispívat ke zlepšování života komunit, v nichž tyto instituce působí;
C. Slouží filantropickým potřebám firemních a individuálních dárců tak, aby se tito dárci stali
zodpovědnými členy komunit, v nichž působí;
D. Napomáhá dárcům rozhodovat o přímé alokaci darů tak, aby jejich využití bylo v souladu
s posláním Administrátora.
E. Poskytuje Patronům obsah, který slouží k rozvoji jejich osobnosti a podporuje správné vnímání
veřejně prospěšného působení.
F. Vzdělává uživatele v oblasti dobročinnosti a fungování neziskového sektoru.
4. V rámci naplňování shora uvedeného poslání Administrátor provozuje dárcovský portál breegy.
com a též mobilní aplikaci (dále jen „platforma breegy“), jejichž prostřednictvím poskytuje
uživatelům ucelený přehled o možnostech podpory neziskového sektoru, resp. veřejně
prospěšných aktivit, humanitárních, kulturních, ekologických a jiných projektů pořádaných
neziskovými organizacemi a jinými institucemi k neziskovým účelům a umožňuje Patronům
poskytovat těmto neziskovým subjektům příspěvky. Administrátor není podnikatelem ve znění ust.
§ 420 z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „OZ“).
5. Uživatel souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Administrátorem řídí, pokud není sjednáno jinak,
ustanoveními těchto Podmínek.
6. Patron souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Administrátorem, jakož i vztahy mezi ním
a Příjemcem daru řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek.
7.

Příjemce daru souhlasí s tím, že se vztahy mezi ním a Administrátorem, jakož i vztahy mezi ním
a Patronem řídí, pokud není sjednáno jinak, ustanoveními těchto Podmínek. Příjemce daru uzavírá
momentem registrace s Administrátorem smlouvu o poskytování služeb spočívající v závazku
Administrátora umožnit Příjemci daru nabýt finanční prostředky z darů Patronů označeným
ve prospěch Příjemce daru, zvolí-li tak Patron ve prospěch tohoto konkrétního Příjemce daru.
Obsah smlouvy o poskytování služeb je určen těmito Podmínkami. Pro registraci v platformě
Breegy i pro používání uživatelského účtu se na Příjemce daru vztahují stejná pravidla jako
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na uživatele, která jsou dále uvedena v těchto Podmínkách.

II. Způsoby poskytování příspěvků a nakládání s nimi
Poskytování příspěvků
1.

Administrátor vystupuje v rámci poskytování příspěvků prostřednictvím společensky prospěšného
a dárcovského portálu www.breegy.com či prostřednictvím mobilní aplikace Breegy dostupné
v internetových platformách provozovaných společnostmi Google a Apple (dále jen „aplikace“;
společně pak „platforma breegy“) pouze jako zprostředkovatel, který na základě smlouvy
s konkrétním Příjemcem daru zajistí přijetí příspěvku a jeho převod, to vše na účet konkrétního
Příjemce daru. Administrátor spravuje webové rozhraní a aplikaci.

2. Příspěvky jsou poskytovány Patrony jednotlivým Příjemcům daru prostřednictvím dárcovského
portálu provozovaného Administrátorem, a to způsoby a za podmínek dle pravidel shromažďování
prostředků přímo stanovených jednotlivými Příjemci daru.
3. Příjemce daru má možnost organizovat více události sloužící dobročinnému účelu.
4. Příjemce daru výslovně souhlasí, že se na události může podílet třetí osoba, a to zejména
veřejně známá osoba, která bude zobrazena a spojována s Příjemcem daru při události, dále
souhlasí s použitím svých údajů za účelem identifikace v rámci události a v rámci další činnosti
Administrátora, zejména v referencích a v dokladu vystaveném Patronu potvrzujícím, že dar byl
Patronem uhrazen ve prospěch Administrátora za účelem tyto prostředky, po odečtení bankovních
poplatků, předat Příjemci daru.
5. Příspěvky Patronů jsou poskytovány formou darování konkrétnímu Příjemci daru označeného
Patronem. Za dále stanovených podmínek tedy dochází mezi Patronem a Příjemcem daru
k uzavření darovací smlouvy, jejíž součástí jsou tyto Podmínky.
6. Darovací smlouva ve smyslu § 2055 a násl. OZ je uzavřena mezi Příjemcem daru a Patronem
v momentu, kdy Patron na platformě Breegy, tedy ve webovém rozhraní či v aplikaci akceptuje
nabídku darovat finanční prostředky v libovolné výši pro Příjemce daru. Patron zašle dané finanční
prostředky Administrátorovi, který je předá Příjemci daru. Příjemce daru registrovaný v aplikaci
přijetím těchto Podmínek zplnomocnil Administrátora k uzavírání libovolného množství darovacích
smluv s libovolným množstvím Patronů.
7.

Administrátor zasílá Příjemci daru souhrn všech příspěvků poskytnutých Patrony v uplynulém
měsíci vždy následující měsíc nejpozději do 8. dne v plné výši, pouze ponížený o bankovní
poplatky.

8. Pokud je uzavřena darovací smlouvu, ale Patron příslušné finanční prostředky Administrátorovi
do 6 měsíců ode dne uzavření nezašle, platí, že se uplynutím doby ruší smlouva od počátku,
vždy však pouze v části neuhrazených darů.
9. V případě, že v momentu uzavření darovací smlouvy Patron prostředky nemá, zavazuje se je dle
§ 2058 odst. 2 OZ v přiměřené době nabýt.
10. Patron předá spolu s příspěvkem Administrátorovi všechny požadované údaje, potřebné
k převodu jeho příspěvku zamýšlenému Příjemci, resp. k zaslání do konkrétní veřejné sbírky, popř.
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údaje, které chce mít uvedeny na potvrzení o daru. Jedná se zejména o identifikaci Patrona
a identifikaci Příjemce daru, resp. jeho konkrétní veřejné sbírky, a to zpravidla formou variabilního
symbolu, který Patron nalezne na www stránkách www.breegy.com. Administrátor si vyhrazuje
právo nezaregistrovat organizaci (Příjemce daru) z etických důvodů stejně jako při podezření
na porušování lidských práv a svobod a zákonů České republiky.
11. Poskytnutím příspěvku Patron zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je
přijímá a příspěvek poskytuje v souladu s nimi. Patron tím zároveň i 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 Patron deklaruje,
že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.
12. Patron si je vědom, že mu poskytnutím příspěvku nevznikají žádná práva na používání ochranných
známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového
vlastnictví Administrátora, ani Příjemců daru či jiných osob.
13. Příspěvky mohou být Patronem poskytovány některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci
dárcovského portálu Breegy.com, jedná se zejména o:
A. platba převodem na účet provozovatele
B. platba platební kartou on-line prostřednictvím platební brány global payment
C. apple pay
D. google wallet

Společné ustanovení k darovací smlouvě (dále jen jako „Smlouva“)
1.

Příjemce daru v momentu registrace v platformě Breegy zplnomocňuje Administrátora k uzavírání
libovolného množství Smluv jménem, na účet a ve prospěch Příjemce daru. Administrátor tedy
zprostředkuje získání prostředků pro Příjemce daru od Patrona. V případě zrušení registrace
zplnomocnění zaniká momentem obdržení sdělení od Příjemce daru, že již nemá zájem, aby mu
Administrátor zprostředkoval získání prostředků pro Příjemce daru od Patrona.

2. Strany jsou povinny si poskytnout veškerou součinnost nutnou k plnění Smlouvy. Plnění Smlouvy
může být Administrátorem odloženo na dobu, kdy mu Strana poskytne součinnost.
3. Patron může s Administrátorem v rámci svého uživatelského účtu uzavřít více Smluv. Smlouvy
nejsou smlouvami závislými ve smyslu § 1727 OZ a ukončení jedné Smlouvy z jakéhokoli důvodu
nemá dopad na trvání jiné Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. Uplatnění práv z vadného
plnění je limitováno na režim každé jednotlivé Smlouvy samostatně a patron není oprávněn
při porušení jedné Smlouvy žádat právo z vadného plnění ve vztahu k jiné Smlouvě.
4. Patronovi je dána možnost nastavit v platformě breegy pravidelný příspěvek na vybraného
příjemce daru, a to ve formě pravidelných měsíčních plateb. Zároveň má patron možnost
poskytnout Administrátorovi dobrovolný dar sloužící k plnění poslání nadačního fondu breegy
foundation.
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Nakládání s příspěvky
1.

Administrátor přijímá příspěvky Patronů poskytnuté prostřednictvím dárcovského portálu
na zvláštní účet určený výhradně pro správu těchto příspěvků a na tomto účtu je vede
až do okamžiku, kdy s nimi naloží v souladu s těmito Podmínkami.

2. Administrátor je vázán pokynem Patrona ohledně adresáta příspěvku – Příjemce daru. Příjemcem
daru může být i Administrátor, poté takový příspěvek použije na předmětnou veřejně prospěšnou
činnost popsanou v události. Patron výslovně souhlasí s nepodstatnými změnami v události
a při nakládání s jeho příspěvkem, kdy nepodstatné odchýlení od pokynu koresponduje
s předmětem zákoně vyhlášenou veřejnou sbírkou konkrétního příjemce daru.
3. Administrátor se zavazuje přijatý příspěvek převést ve lhůtě stanovené ve smlouvě o poskytování
služeb uzavřené s Příjemcem daru na účet Příjemce daru označeného Patronem s tím, že Příjemci
zároveň postoupí i informaci o účelu příspěvku, resp. jeho určení do konkrétní sbírky, do které
je adresován.
4. Pokud Patron neuvede údaje potřebné k doručení jeho příspěvku konkrétnímu Příjemci, provede
Administrátor kroky k zjištění chybějících informací. Pokud se to nepodaří, vrátí Administrátor
příspěvek zpět Patronovi. Příspěvek, který se nepodaří vrátit Patronovi, resp. kterého není vrácení
možné, zůstává Administrátorovi a bude použit na úhradu provozních nákladů portálu.
5. Za splnění všech zákonných a úředních podmínek shromažďování prostředků pro veřejně
prospěšné účely pro jednotlivé projekty odpovídají Příjemci daru, kteří jsou nositeli těchto
projektů. Stejně tak tito Příjemci daru odpovídají za užití příspěvku v souladu s jeho obecně
prospěšným účelem stanoveným ze strany Patrona, a to v souladu s vlastními pravidly a účelem
daného programu, projektu, sbírky apod.
6. Patron souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku (zejména platformy Breegy)
při uzavírání, ukončení a plnění Smlouvy. Náklady vzniklé Patronu při použití komunikačních
prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
na telefonní hovory) si hradí Patron sám.
7.

Administrátor nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku porušení právních předpisů,
zřizovacích/zakládacích listin neziskových organizací, interních nařízení, pokynů nebo jiných
interních pravidel a postupů, těchto Podmínek či smluv ze strany kteréhokoliv Patrona či Příjemce
daru.

Potvrzení o daru
1.

Hodnotu poskytnutého daru či příspěvku do veřejné sbírky si Patron 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“. Potvrzení o daru vystaví
konkrétní Příjemce daru, přičemž Administrátor následně zajistí jeho dostupnost pro Patrona
prostřednictvím platformy Breegy.

2. Podmínky pro odečet daru od základu daně dle zákona o daních z příjmů:
A. Podmínky pro fyzické osoby, včetně zaměstnanců (podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmů):
Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů, pokud
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úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu
daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Osoby
samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém
přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako
OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává
zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně,
nejpozději do 15.2. a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví
v rámci daňového vyrovnání ve vyšší zpravidla březnové výplatě.
B. Podmínky pro právnické osoby (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmů) Od základu daně
mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.
V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou
uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.

III. Používání platformy breegy
1.

Patron a Příjemce daru (dále jen „uživatel“) se na základě propojení aplikace či webového
rozhraní www.breegy.com s účtem na sociální síti, zejména pomocí aplikací Facebook, Instagram
nebo Google či na základě vyplnění svých identifikačních údajů (zejména emailu) a hesla může
zaregistrovat do aplikace či webového rozhraní www.breegy.com (dále jen „registrace“)
a přistupovat do svého uživatelského rozhraní, coby části aplikace či webového rozhraní
www.breegy.com. Ze svého uživatelského rozhraní zpřístupněného po registraci může Patron
darovat prostředky (dále jen „uživatelský účet“). Zrušení či zablokování uživatelského účtu bez
náhrady se řídí těmito Podmínkami. Jedna osoba uživatele je oprávněna registrovat a užívat pouze
jeden uživatelský účet.

2. Uživatelský účet je majetkem Administrátora. Uživatel nemá právní nárok na registraci
ani na užívání uživatelského účtu. V případě technického výpadku Administrátor neručí
za uchování dat v aplikaci. Patron nemá právní nárok na export dat z aplikace či webového
rozhraní www.breegy.com.
3. Uživateli Administrátor na základě žádosti umožní obnovu přihlašovacích údajů k uživatelskému
účtu v přiměřeném rozsahu žádostí. Přiměřenost je výhradně na úvaze Administrátorovi.
4. Při registraci do aplikace či webového rozhraní www.breegy.com, při darování či při využití
jakýchkoliv jiných služeb poskytovaných Administrátorem je Patron povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Veškeré takto Patronem uvedené údaje jsou Administrátorem
považovány za správné. Patron je též povinen bezodkladně sdělit Administrátorovi, že je omezen
na svéprávnosti.
5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem přes sociální sítě,
zejména aplikaci Facebook, Instagram nebo Google či dle jedinečných identifikačních údajů
a hesla zvolených uživatelem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, což vyplývá i ze zásad užívání sociálních sítí.
Administrátor nepřebírá žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského účtu.
6. Patron bere na vědomí, že je povinen se do aplikace přihlásit přes uživatelský účet, a to z důvodu
nutného ověření totožnosti. Administrátor není povinen plnit Smlouvu, pokud Patron nemá přístup
k uživatelskému účtu.
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7.

Uživatel není oprávněn využívat aplikaci k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto Podmínkami
nebo aplikovatelným právním předpisům České republiky či jiných států vztahujících
se na Patrona, nebo poškodit dobré jméno Administrátora. Patron se zavazuje odškodnit
Administrátora za veškerou újmu a škodu, která Administrátorovi vznikne v důsledku porušení
ustanovení těchto Podmínek Patronem.

IV. Úhrada nákladů bankovních poplatků
1.

Administrátor je oprávněn strhnout z příspěvku částku odpovídající nákladům (zejména bankovní
poplatky), které na její straně vzniknou v souvislosti s přijetím, spravováním a zasláním příspěvku.

V. Společná a závěrečná ustanovení
1.

Administrátor není Patronovi ani Příjemci daru odpovědný za přímou, nepřímou či následnou škodu
vzniklou jakkoli v souvislosti se Smlouvou či smlouvou o poskytování služeb (dále
jen jako “Smlouva” nebo společně jako “Smlouvy”), což platí i pro třetí osoby. Totéž platí
pro škodu způsobenou zbožím.

2. Tyto Podmínky lze získat v elektronické podobě na internetových stránkách www.breegy.com
či v aplikaci. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2020. Administrátor
je oprávněn tyto podmínky měnit a doplňovat, změna či doplnění je účinné vyvěšením
na internetových stránkách www.breegy.com, pokud není ze strany Administrátor stanoveno jinak.
Je-li jakoukoli formou odkázáno při uzavírání Smlouvy na obchodní podmínky či obecné podmínky,
jsou tím myšleny tyto Podmínky, případně jejich pozdější verze. Podmínky se vztahují také
na veškeré právní vztahy mezi Administrátorem a třetí osobou, plyne-li to přímo či nepřímo
z povahy práva anebo závazku ze Smlouvy či z právního předpisu. Aktuální verze Podmínek
je vždy dostupná v aplikaci i na webových stránkách Administrátora.
3. Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat ve Smlouvě, zejména v nabídce
nebo poptávce, které se stávají součástí Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost
před ustanoveními Podmínek.
4. Ustanovení Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou zpravidla
vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory
ze Smlouvy, i kdyby byla Smlouva a smluvní dokumenty vyhotoveny v jiném jazyce, budou řešeny
před soudy České republiky podle právního řádu České republiky.
5. Znění Podmínek může Administrátor jednostranně měnit či doplňovat nehledě na povahu
měněného ustanovení. Nové Podmínky nabývají účinnosti zveřejněním v aplikaci, ve které
je aktuální verze Podmínek Uživateli vždy dostupná. Strany se domluvily, že Patronovi ani Příjemci
daru žádné jednotlivé upozornění nebude zasíláno. Patron a Příjemce daru má právo v souladu
s § 1752 odst. 2 OZ změny Podmínek odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět
do jednoho měsíce od jejich změny a ve výpovědní době stanovené pro specifické případy těmito
Podmínkami, jinak ve výpovědní době 2 měsíců. Výpověď a ukončení Smlouvy nijak nezasahuje
do již vzniklého práva Příjemce daru na poskytnutí daru. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Veškerá práva
a povinnosti Stran se vždy řídí Podmínkami účinnými v době jejich vzniku.
6. Strany vyloučily jakýkoli dopad obchodních zvyklostí na Smlouvu. Příslušná část § 545
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a celý § 565 OZ jsou vyloučeny.
7.

Práva a povinnosti neupravené Smlouvou se řídí OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy
České republiky. Veškeré dodatky Smlouvy, tedy právní jednání, kterým vznikají, mění se
či zanikají práva či povinnosti ze Smlouvy se Strany dohodly, že budou činěny výlučně písemnou
formou se souhlasem obou Stran. Pokud nebude tato forma dodržena, nebude k takovému jednání
přihlíženo (nicotné).

8. Smlouva obsahuje úplné ujednání Stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání. Ve všech
případech, tedy i pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek,
pak Strany sjednávají, že se Smlouva řídí českým právním řádem. Spory ze Smlouvy budou řešeny
výhradně před soudy České republiky. Pokud je pořízen překlad Smlouvy či její části do cizího
jazyka, česká verze Smlouvy má vždy přednost a je tou jedinou závaznou. Tímto nejsou dotčena
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
9. Je-li některé ustanovení Podmínek nebo Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení
není dotknutá platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo Podmínek. Uvedené platí
i pro takovou část ustanovení, kterou lze oddělit od jeho zbytku bez významného narušení smyslu
ustanovení.
10. Smlouva může, ale nemusí být archivována Administrátorem v elektronické i tištěné podobě, není
však dostupná pro patrona. Kontaktní údaje Administrátora jsou uvedeny v aplikaci
či na webových stránkách Administrátora.
11. Patron je oprávněn pověřit třetí osobou splněním svého závazku ze Smlouvy, za jeho splnění
však odpovídá nadále tak, jako by plnil sám. Patron je povinen zajistit součinnost všech osob,
které přímo či nepřímo s Patronem spolupracují a jejich činnost či nečinnost má dopad na plnění
Smlouvy.
12. Patron se zavazuje poskytnout součinnost osobám, které Administrátor určí k plnění Smlouvy.
13. Administrátor je kdykoli oprávněn svoji pohledávku započíst proti plnění poskytnutému Patronu,
a to i nesplatnou či podmíněnou. Patron není oprávněn započíst žádnou svoji pohledávku vůči
Administrátorovi.
14. Administrátor je oprávněn používat obchodní firmu, tedy název či jméno Patrona i Příjemce
daru a pro své marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích tištěných i online
(dostupných z internetu) propagačních materiálů, pokud není výslovně ujednáno jinak. Uvedené
stejně platí pro Příjemce daru ve vztahu k Patronovi a Administrátorovi.
15. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: www.coi.cz.
16. Patron i Příjemce daru tímto přebírají na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 OZ, což výslovně přijímají. Nebezpečí změny okolností též znamená, že Administrátor není
povinen jakoukoli Smlouvu plnit v případě zásahu vyšší moci.
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VI. Informace o zpracování osobních údajů
PATRON
Správce osobních údajů
Provozovatelem a správcem osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím Breegy.com
je Administrátor, tedy Nadační fond breegy foundation, IČ 09218084, se sídlem Vojtěšská 211/6,
Nové Město, 110 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze oddíl N, vložka 1819,

Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Osobní údaje používáme primárně k tomu, aby byl zprostředkován darovací proces mezi vámi
a vybranou organizací a předání vámi zaslaného daru Příjemci daru. Od platebních institucí dostáváme
informace o úhradě daru. Toto zpracování probíhá za účelem splnění darovací smlouvy, kterou
při poskytnutí daru uzavíráte přímo s vybraným Příjemcem daru a organizací, kterou jste se rozhodli
podpořit. My jednáme jako zprostředkovatelé darovacího procesu.
Osobní údaje také zpracováváme pro účely párování plateb darů. Pokud je platba nesprávně
identifikovaná (například chybí variabilní symbol), můžeme k párování použít nedávné historické
informace a kontaktovat vás za účelem ověření platby daru. Tím předcházíme tomu, abychom museli
nesprávně identifikované platby vracet a zajistili tak maximální komfort vám i Příjemci daru. Toto
zpracování provádíme na základě oprávněného zájmu správce.
Na základě oprávněného zájmu správce vaše osobní údaje také zpracováváme pro účely vytváření
statistik a archivace pro případ sporů nebo reklamací.
Právní předpisy nám dále ukládají povinnost archivace některých osobních a dalších údajů, zejména
pro účely vedení účetnictví, jako je jméno, příjmení, adresa, výše daru, číslo bankovního účtu,
ze kterého byl dar zaslán.

Jak funguje sdílení osobních údajů s organizacemi?
Vaše osobní údaje, konkrétně pak kontaktní a identifikační údaje a informace o poskytnutém daru
a jeho platbě předáváme Příjemci daru, kterému dar poskytujete. Příjemci daru jsou tedy taktéž
správci vašich osobních údajů a jako takoví mají vlastní podmínky zpracování osobních údajů.
Za nakládání s osobními údaji ze strany Příjemců daru neodpovídáme, nicméně ukládáme Příjemcům
daru povinnost u každého projektu, který v systému Breegy.com založí, aby sloužila výhradně
ke komunikaci mezi Příjemcem daru a patrony (pozn. zpravidla se jedná pouze o rozsah nutný
pro uzavření darovací smlouvy, poděkování a informování vás o využití vašeho daru).
Darovací formuláře některých Příjemců daru mohou požadovat uvedení dalších osobních údajů.
Správcem osobních údajů v těchto případech jsou pouze tito Příjemci daru. Administrátor tyto
informace nijak nepoužívá, pouze je ukládá za účelem naplnění funkcí systému. Pokud během
darovacího procesu zaškrtnete políčko se souhlasem ke zpracování osobních údajů, jedná se
o souhlas daný přímo Administrátorovi, tak Příjemci daru. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím
daru přečetli informace, jak organizace zpracovává osobní údaje dárců.
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Kdo další může mít k osobním údajům přístup?
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům uvedeným níže.
•

global payment (pouze sloužící pro účely platební brány)

•

apple - v případě plateb pomocí Apple pay

•

google - v případě plateb pomocí Google wallet

•

mailchimp pro zasílání automatizovaných informativních emailů

Kde osobní údaje uchováváme
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské unie.
To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany.
Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů
Informace o každém daru archivujeme po dobu 3 kalendářních let od jeho poskytnutí pro případ
reklamace nebo sporu, poté je anonymizujeme. Pokud jste přes Breegy.com poskytli více darů,
archivujeme vždy po dobu trvání existence uživatelského účtu. Po omezenou dobu můžeme
archivované údaje použít k párování plateb.
U pravidelných darů uchováváme údaje po tři roky od poslední obdržené platby.

Jsem zároveň uživatel, jak se u mě liší zpracování daru?
Informace o vámi poskytnutých darech se budou automaticky zobrazovat ve vašem uživatelském
účtu. Zobrazení darů pak není limitováno 3 letou archivační dobou. V uživatelském účtu budete
mít kompletní historii darů, pokud tedy informace o daru nebyla smazána ještě před tím, než jste si
uživatelský účet založili.

Jaká máte práva
Podle právních předpisů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů a těmito Podmínkami v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále
jen „GDPR“), máte právo nás požádat o to, abychom vám poskytli informace či provedli některé
operace s osobními údaji. Jsme odpovědni za vyřizování požadavků, které se týkají osobních
údajů zpracovávaných při zprostředkování daru, jak je popsáno v tomto dokumentu. Pokud se váš
požadavek týká zpracování osobních údajů ze strany některého Příjemce daru, kontaktujte přímo
tohoto Příjemce daru.
I.

Právo na přístup a právo na získání potvrzení o zpracování osobních údajů: Máte právo na kopii
osobních informací, které o vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.

II. Právo na opravu: Pokud se domníváte, že jsou informace, které o vás máme, nepřesné, můžete
nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
III. Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem
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oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom ambasadorovi nezpřístupnili vaše jméno.
Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro
daný účel dále zpracovávat.
IV. Právo na přenositelnost údajů: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vám
poskytli vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom
vám poskytli seznam darů, které jste přes Breegy.com poskytli. Můžete také požádat, abychom
údaje předali třetí osobě.
V. Právo na výmaz: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom vaše údaje vymazali,
například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s
ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti.
VI. Právo na omezení zpracování: Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali
vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se
domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
Žádost můžete podat pouze vy, popřípadě váš zmocněnec. Pokud si nebudeme jisti identitou
žadatele, můžeme vás požádat o další informace, abychom si vaši totožnost ověřili.
Naše povinnost žádosti vyhovět v některých případech závisí na tom, pro jaký účel vaše údaje
zpracováváme. Některá práva lze uplatnit jen pro určité účely zpracování, nebo existují výjimky.

Jak uplatnit svá práva
V souvislosti se zpracováním osobních údajů nebo s žádostmi o uplatnění vašich práv nás můžete
kontaktovat na: info@breegy.com.
Realizace všech vašich práv je vázána na podání žádosti k Administrátorovi, který zdvořile
upozorňuje, že jeho činnost je vázána právními předpisy stanovující mu mnohé povinnosti. S odkazem
na právní povinnosti může být realizace práv odmítnuta. Žádosti a námitky prosím podávejte
elektronicky emailem na kontaktní adresu uvedenou v odstavci nad tímto. Administrátor žádost vyřídí
bez zbytečného odkladu, maximálně do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména
z důvodu složitosti požadavku, je Administrátor oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce.
O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budete informováni.
Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že vaše údaje zpracováváme nekorektně
či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu
pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete zde: www.uoou.cz.

UŽIVATEL
Správce osobních údajů
Provozovatelem a správcem osobních údajů v souvislosti s uživatelskými účty je Administrátor.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme
V uživatelském účtu se budou uchovávat informace o všech darech, které jste přes Breegy.com
poskytli po dobu existence vašeho uživatelského účtu. Když si založíte uživatelský účet, nahrajeme
do něj i dary, které jste prostřednictvím Breegy.com poskytli v posledních 3 letech, pokud u nich bude
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uvedena stejná emailová adresa, jakou jste použili pro registraci účtu.
Pokud jste přihlášeni do systému Breegy.com a chcete poskytnout dar, automaticky vám
předvyplníme vaše identifikační a kontaktní údaje na dárcovském formuláři, abychom vám proces
co nejvíce usnadnili.
Prostřednictvím účtu můžete sdílet projekty organizací a založit pro ně například dárcovskou výzvu.
Tím se stanete ambasadorem projektu, který můžete propagovat mezi svou komunitou a stanovovat
cíle, kolik chcete na projekt pomoci vybrat. V účtu budete mít k dispozici informace o darech, kterými
dárci podpořili vaši dárcovskou výzvu.
Osobní údaje takto zpracováváme s vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat zrušením
uživatelského účtu.
Náš systém může uchovávat některé technické informace o tom, jak naši službu používáte, například
logy. Tyto informace zpracováváme z důvodu zabezpečení našich systémů. Toto zpracování probíhá
na základě oprávněného zájmu našeho nadačního fondu jako správce.

S kým osobní údaje sdílíme
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům uvedeným níže. Vy sami vždy
kontrolujete, kde a jak zveřejníte své projekty – dárcovské výzvy (události).

Kde osobní údaje uchováváme
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie.
To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany.
Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů
Informace ve vašem uživatelském účtu a o vás uchováváme po dobu existence účtu. Pokud svůj účet
zrušíte, my jeho obsah do 1 měsíce vymažeme. Výmaz na zálohách podléhá zálohovacím lhůtám.
Technické informace o užívání systému uchováváme maximálně 6 měsíců. Informace o darech, které
jste poskytli, uchováme v souladu s archivačními dobami pro poskytnuté dary.

Jaká máte práva
Podle právních předpisů máte stejná práva jako Patron. Více informací se dozvíte v sekci „Patron“.

PŘÍJEMCE DARU
Správce osobních údajů
Provozovatelem a správcem osobních údajů Příjemců daru je Administrátor.

Proč vaše osobní údaje zpracováváme
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem plnění smlouvy, kterou máme uzavřenou s vaší organizací
coby příjemcem daru, zpravidla pro vzájemnou komunikaci a abychom vám umožnili zabezpečený
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přístup ke správě vaší organizace v systému Breegy.com. Databáze Breegy.com zaznamenává aktivitu
v uživatelských účtech například prostřednictvím logů za účelem zajištění bezpečnosti systémů.
Zpracování provádíme z důvodu oprávněného zájmu Administrátora coby správce.

S kým osobní údaje sdílíme
Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům uvedeným níže.

Kde osobní údaje uchováváme
Používáme zabezpečená elektronická úložiště nacházející se v členských zemích Evropské Unie.
To je důležité proto, že země EU poskytují osobním údajům jednotný vysoký stupeň ochrany.
Tím je posílena bezpečnost vašich údajů.

Doba uchování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou jste administrátorem uživatelského účtu
organizace. Po delší dobu můžeme uchovávat komunikaci s vámi pro účely naplňování smlouvy
s organizací nebo logy za účelem zajištění bezpečnosti systémů.

Jaká máte práva
Podle právních předpisů máte stejná práva jako Patron. Více informací se dozvíte v sekci „Patron“.

Seznam důvěryhodných zpracovatelů
K zajištění činnosti portálu Breegy.com a k zajištění smluvních závazků mezi Administrátorem, Příjemci
a Patrony využívá Administrátor následující zpracovatele:

•

The Rocket Science Group, LLC (služba Mailchimp) – sídlem 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite
5000, Atlanta, GA 30308 USA, za účelem provozní komunikace s administrátory organizací,
zejména oznamování o změnách podmínek, o nových funkcích či úpravách funkcionality systému
apod.; dále za účelem oznámení uživatelům systému o změnách podmínek; a dále za účelem
hromadného zasílání oznámení dárcům, uživatelům a administrátorům plynoucí ze zákonných
povinností Správce.

V Praze dne 12. 11. 2020
Nadační fond breegy foundation
zastoupena
Libuší Pavelkovou, předsedkyní správní
rady, Adamem Pavelkou, místopředsedou
správní rady a Michalem Šamajem, členem
správní rady
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