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Všeobecne platné podmienky pre darcu štipendijného programu 

Montessorius – anjel šance pre všetky deti 
 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom týchto pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb finančných darov do 

štipendijného programu Montessorius – anjel šance pre všetky deti medzi príjemcom  

a darcom, stanovenie práv a povinností príjemcu a darcu.  

2. Každý darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa 

slobodne rozhodol o podpore. Všetky dostupné informácie sa nachádzajú na 

internetovej doméne smsmontessori.sk, resp. montessorioz.com a v tajnej 

facebookovej skupine pre darcov s názvom štipendijného programu. Okrem 

uvedených údajov na týchto doménach nemá prijímateľ žiadne ďalšie údaje týkajúce 

sa darcov. 

 

Článok 2  

Práva a povinnosti príjemcu 

1. Príjemca je oprávnený: 

a) Prijímať príspevky od darcov, a to prostredníctvom bankových prevodov od 

darcov na príslušný účet. 

b) Komunikovať s darcom a/alebo s potenciálnym darcom prostredníctvom 

služieb, prostredníctvom e-mailu, alebo vzájomne dohodnutým spôsobom 

komunikácie. 

c) Požiadať darcu o členstvo vo facebookovej skupine za účelom informovania sa 

o účele vynaložených prostriedkov prostredníctvom fotodokumentácie a za 

účelom získania informácií o pokrokoch detí zaradených do ŠP Montessorius. 

2. Príjemca je povinný: 

a) Použiť finančný príspevok v rámci účelu, na ktorý mu bol darcom poskytnutý. 

b) Uvádzať presné, správne a pravdivé údaje a na požiadanie darcu predložiť 

listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. 

c) Aktívne alebo na požiadanie darcu ho informovať o použití darovaných 

príspevkov. V prípade, že darca o to písomne požiada, je prijímateľ povinný 

mu do tridsiatich dní od doručenia žiadosti vyhovieť. 

d) Jasne a zrozumiteľne informovať darcu o účele, na ktorý žiada príspevok.  

 

Článok 3 

Práva a povinnosti darcu 

1. Darca je oprávnený: 

a) Bezplatne a dobrovoľne poskytnúť príspevok príjemcovi bankovým prevodom 

na príslušný účet. 

b) Písomne požiadať príjemcu tohto daru o informácie o použití darovaných 

príspevkov. 
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d) Žiadať o členstvo vo facebookovej skupine za účelom informovania sa o účele 

vynaložených prostriedkov prostredníctvom fotodokumentácie a za účelom 

získavania informácii o pokrokoch detí zaradených do ŠP Montessorius. 

 

2. Darca je povinný: 

a) Uvádzať o sebe presné, správne a pravdivé údaje. Prijímateľ si vyhradzuje 

právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s darcom z dôvodu, že darca 

uviedol nepravdivé alebo nesprávne údaje. 

 

 

Článok 4  

Registrácia 

1. Registráciou vo formulári darca poskytuje svoje kontaktné údaje do systému 

prijímateľa a umožňuje príjemcovi použiť všetky alebo iba časť z týchto údajov na 

kontaktovanie darcu a jeho informovanie o činnosti príjemcu, ako aj o spôsobe 

použitia darovaných príspevkov. 

2. Nakladanie s údajmi registrovaného darcu sa riadi Článkom 6 týchto pravidiel. 

 

 

Článok 5 

Finančné transakcie 

1. Minimálna výška finančného daru je 10,- €/ mesačne alebo 15€ jednorázovo.  

2. Číslo účtu štipendijného programu je 404203373 / 0900 SLSP. Do poznámky darca 

uvedie svoje meno a účel platby. 

3. Darca nemá nárok na úrok z finančných prostriedkov.  

4. Prijímateľ darcovi príspevok po jeho poskytnutí nevracia.  

 

 

Článok 6 

Použitie osobných údajov 

1. Registráciou registrovaný používateľ vyjadruje súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a 

uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných 

formulároch). Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely evidovania 

darcov a príjemcov, evidovania jednotlivých príspevkov a možnosti priradenia 

príspevkov ku konkrétnemu darcovi, realizácie poskytnutia príspevkov, prípadne na 

iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia príspevku príjemcovi. 

2. Registráciou darca vyjadruje tiež súhlas s tým, aby jeho údaje boli poskytnuté 

príjemcovi. 

3. Dotknutá osoba, ktorá na spracovanie poskytla tiež osobné údaje tretích osôb, 

zodpovedá v zmysle § 11 ods. 1 zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 

za to, že predmetný súhlas so spracovaním udelili aj iné označené osoby. V opačnom 

prípade zodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená prevádzkovateľovi. 
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4. Súhlas poskytovateľa údajov platí počas platnosti registrácie až do jeho písomného 

odvolania. Poskytovateľ údajov môže svoj súhlas kedykoľvek odvolať. 

Článok 8 

Riešenie sporov 

Zmluvy uzavreté v súlade s týmito pravidlami sa riadia Občianskym zákonníkom a 

subsidiárne ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich 

vzniknú, rieši príslušný súd. 

 

 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 

Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 1. 9. 2013. Vyplnením príslušného formulára 

tak darca, ako aj príjemca vyhlasujú, že v plnom rozsahu porozumeli týmto pravidlám 

a sú nimi viazaní. 

        

             
vo Zvolene 1.9.2013      Ing. Ingrid Kosová, PhD. 
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