PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
(Crowdfunding)
I.
ZÁKLADNÉ DEFINÍCIE
OBEC - Obec Hviezdoslavov, jedna z najrýchlejšie rozvíjajúcich sa a rastúcich obcí na území
Slovenskej republike.
PORTÁL - súhrn činností a aktivít Občianskeho združenia Tri líšky, prostredníctvom ktorých
poskytuje Občianske združenie Tri líšky darcom možnosť využívať pri darovaní finančných
prostriedkov služby platobného systému. Portál je prevádzkovaný prostredníctvom internetového
servera, na webovom sídle www.hviezdoslavov.sk.
PRAVIDLÁ - sú tieto Pravidlá poskytovania finančných príspevkov.
PLATFORMA - je akákoľvek platforma nachádzajúca sa na Portáli, prostredníctvom ktorej Portál
umožňuje Darcom využívať ňou poskytované služby, najmä možnosť darovať finančné prostriedky.
PRÍSPEVOK - je poskytnutie peňazí, vecných plnení alebo služieb zo strany Darcov v prospech
Príjemcu finančných príspevkov na určený účel alebo bez uvedenia účelu.
VÝZVA - je oznam, ktorým Príjemca finančných príspevkov informuje návštevníkov Portálu o
použití Príspevku za konkrétnym účelom a žiada Darcov o jeho podporu prostredníctvom Príspevku.
Výzva obsahuje najmä základné informácie o Príjemcovi finančných príspevkov, o účele použitia
Príspevku, minimálnu sumu potrebných finančných príspevkov, cieľovú sumu potrebných finančných
príspevkov, informácie, ktoré budú poskytnuté po realizácii tohto Príspevku.
PRÍJEMCA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV – Občianske združenie Tri líšky, pôsobiace na území
Obce Hviezdoslavov, ktorého hlavnými cieľmi sú najmä podpora zvýšenia účasti verejnosti na rozvoji
miestnej komunity, dobrovoľníctva, podpora transparentnosti v samospráve, boj proti korupcii,
zvyšovanie informovanosti a vzdelávanie miestnej komunity rôznymi formami, zvyšovanie
informovanosti o ekologickom spôsobe života, podpora a rozvíjanie kultúry a umenia v komunite,
zapojiť všetky generácie miestnej komunity do športových a kultúrnych aktivít a podujatí obce a pod...
MEMORANDUM – memorandum o spolupráci uzatvorené medzi Obcou Hviezdoslavov
a Občianskym združením Tri líšky dňa 5.8.2019, schválené obecným zastupiteľstvom Obce
Hviezdoslavov uznesením č. 97/2019 zo dňa 1.8.2019. Predmetom Memoranda je úzka spolupráca
Obce Hviezdoslavov a Občianskeho združenia Tri líšky v rámci realizácie projektov, spoločenských
podujatí, vzdelávacích seminárov a prednášok, k budovaniu a rozvíjaniu občianskej vybavenosti Obce
Hviezdoslavov, vrátane dojednania o pravidelnom darovaní vyzbieraných finančných prostriedkov zo
strany Občianskeho združenia Tri lísky v prospech Obce Hviezdoslavov na vopred určené účely.
ÚČET – transparentný účet Občianskeho združenia Tri líšky, číslo účtu: IBAN SK48 8330 0000 0022
0153 3830 vedený vo Fio banka, a.s.,
DARCA – fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom tejto platformy dobrovoľne poukáže
finančné prostriedky v prospech Účtu s uvedením účelu podľa Článku III týchto Pravidiel
poskytovania finančných príspevkov alebo bez uvedenia účelu.
II.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Účelom týchto Pravidiel je určiť zásady poskytovania služieb v rámci Portálu medzi Darcom,
Príjemcom finančných príspevkov, prípadne Obcou a stanovenie práv a povinností Darcov, Príjemcu
finančných príspevkov, prípadne Obce, pri poskytovaní, správe a používaní Portálu.
2. Pravidlá sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté finančné a materiálne prostriedky a na služby
poskytnuté prostredníctvom Portálu.
3. Portál uľahčuje poskytovanie finančných a materiálnych prostriedkov a služieb od Darcov pre
Príjemcu finančných príspevkov. Obec poskytuje technológiu a platformu s cieľom umožniť
interakciu medzi Darcami a Príjemcom finančných príspevkov.
III.
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A ÚČEL POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
1. Získavanie finančných prostriedkov na základe tejto platftormy (Crowdfunfing) slúži na
financovanie a získavanie kapitálu pre nové projekty v rámci Obce Hviezdoslavov v rôznych
oblastiach života (šport, kultúra, vzdelávanie, infraštruktúra a pod...).
2. Darca berie na vedomie a súhlasí s tým, že poskytovanie finančných prostriedkov prostredníctvom
tejto platformy v prospech Účtu je dobrovoľné a vyjadruje výlučnú a slobodnú vôľu konkrétneho
darcu svojim finančným príspevkom podporiť projekty realizované Obcou Hviezdoslavov.
3. Darca berie na vedomie a súhlasí, že pri zadávaní platby je oprávnený v rámci údajov platobného
styku určiť účel svojho príspevku a to na jeden z nasledovných účelov:
a) rozvoj infraštruktúry obce
b) rozvoj vzdelávania v obci
c) rozvoj športu v obci
d) rozvoj kultúry v obci
e) bez účelu
4. Darca berie na vedomie a súhlasí, že pokiaľ neurčí pri zadávaní platby podľa bodu 3 tohto Článku
Pravidiel poskytovania finančných príspevkov účel platby, Príjemca finančných prostriedkov
a následne Obec Hviezdoslavov má právo použiť takto poskytnuté finančné prostriedky na akýkoľvek
účel uvedených v bode 3 podľa svojho rozhodnutia.
5. Darca vyhlasuje, že si je vedomý, že poskytnutím finančných prostriedkov na základe tejto
platformy mu neprináleží akékoľvek protiplnenie a nebude si uplatňovať akékoľvek protiplnenie zo
strany Príjemcu peňažných prostriedkov, resp. Obce Hviezdoslavov.
6. Obec nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím Príspevku zo strany Príjemcu finančných
príspevkov, pokiaľ dôjde zo strany Príjemcu finančných príspevkov k porušeniu jeho povinností podľa
Článku IV týchto Pravidiel.
IV.
PRÁVA A POVINNOSTI PRÍJEMCU FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV
1. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený:
- bezplatne zverejňovať informácie o sebe na Portáli a udržiavať ich aktuálne;
- bezplatne zverejňovať Výzvy, ktoré môžu Darcovia podporiť prostredníctvom Príspevku;
- prijímať na základe zverejnenej Výzvy alebo bez Výzvy príspevky od Darcov
prostredníctvom elektronického platobného systému vedeného Obcou.
2. Príjemca finančných prostriedkov je povinný:

-

uverejniť len pravdivé a nezavádzajúce informácie o sebe a o všetkých náležitostiach
týkajúcich sa jeho Výzvy alebo Výziev uverejnených na Portáli;
použiť Príspevok len v súlade s týmito Pravidlami a Memorandom;
informovať Návštevníkov a Darcov prostredníctvom Portálu o dosiahnutí cieľovej sumy
finančných príspevkov, potrebných na realizáciu Výzvy, v prípade ak je Výzva vyhlásená;
informovať aj počas trvania Výzvy o dôležitých udalostiach a zmenách týkajúcich sa Výzvy a
jej účelu;
aspoň tri roky uchovávať originály dokumentov (účtovných dokladov, darovacích zmlúv
s Obcou a pod.) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov získaných cez Portál;

3. Príjemca finančných prostriedkov je povinný v súlade s týmito Pravidlami a Memorandom:
- v prípade zadefinovania finančných darov od Darcov bez uvedenia účelu použitia, minimálne
dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody s Obcou previesť darovacou zmluvou
obnos peňazí na stanovený účet Obce, ktorá použije tieto finančné prostriedky podľa
vlastného rozhodnutia a uváženia,
- v prípade zadefinovania finančných darov od Darcov na infraštruktúru, minimálne dvakrát
ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody s Obcou previesť darovacou zmluvou obnos
peňazí na stanovený účet Obce, ktorá použije tieto finančné prostriedky výlučne na rozvoj
infraštruktúry, pod ktorým sa rozumie aj nadobúdanie nových nehnuteľností do vlastníctva
Obce, zveľaďovanie nehnuteľností vo vlastníctve Obce, realizácia stavieb na nehnuteľnostiach
Obce a pod.,
- v prípade zadefinovania finančných darov od Darcov na rozvoj vzdelávania v Obci,
minimálne dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody s Obcou po spoločnom
hlasovaní (3 hlasy Príjemca finančných príspevkov, 1 hlas kontrolór Obce a 1 hlas starosta
Obce) zakúpiť hnuteľné veci súvisiace s rozvojom vzdelávania v Obci a tieto hnuteľné veci
následne darovacou zmluvou previesť do vlastníctva Obce Hviezdoslavov, alternatívne
darovacou zmluvou previesť obnos peňazí na stanovený účet Obce, ktorá použije tieto
finančné prostriedky výlučne na rozvoj vzdelávania v Obci,
- v prípade zadefinovania finančných darov od Darcov na rozvoj športu v Obci, minimálne
dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody s Obcou po spoločnom hlasovaní (3 hlasy
Príjemca finančných príspevkov, 1 hlas kontrolór Obce a 1 hlas starosta Obce) zakúpiť
hnuteľné veci súvisiace s rozvojom športu v Obci a tieto hnuteľné veci následne darovacou
zmluvou previesť do vlastníctva Obce Hviezdoslavov, alternatívne darovacou zmluvou
previesť obnos peňazí na stanovený účet Obce, ktorá použije tieto finančné prostriedky
výlučne na rozvoj športu v Obci,
- v prípade zadefinovania finančných darov od Darcov na rozvoj kultúry v Obci, minimálne
dvakrát ročne v termínoch podľa vzájomnej dohody s Obcou po spoločnom hlasovaní (3 hlasy
Príjemca finančných príspevkov, 1 hlas kontrolór Obce a 1 hlas starosta Obce) zakúpiť
hnuteľné veci súvisiace s rozvojom kultúry v Obci a tieto hnuteľné veci následne darovacou
zmluvou previesť do vlastníctva Obce Hviezdoslavov, alternatívne darovacou zmluvou
previesť obnos peňazí na stanovený účet Obce, ktorá použije tieto finančné prostriedky
výlučne na rozvoj kultúry v Obci.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI DARCU
1. Darca je oprávnený:
- bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Príspevok na základe Výzvy zverejnenej Príjemcom
finančných príspevkov alebo aj bez zverejnenia Výzvy, prostredníctvom elektronického
platobného systému vedeného Obcou. Obec si neúčtuje žiadne poplatky za poskytované
služby v rámci Portálu;
- bezplatne vyhľadávať a prezerať Výzvy zverejnené Príjemcom finančných príspevkov;
- bezplatne využívať ďalšie funkcie, ktoré Portál poskytuje Darcom,
2. Darca je povinný:
- uvádzať presné a pravdivé údaje pri zadávaní platby,

-

poskytovania finančných príspevkov, ktoré by pochádzali z trestnej činnosti alebo nepoctivých
zdrojov
VI.
FINANČNÉ TRANSAKCIE

1. Všetky príspevky budú prostredníctvom tejto platformy poukazované priamo na Účet Príjemcu
finančných príspevkov.
2. Minimálna výška finančného daru je 1,- euro.
3. Na jednotlivé spôsoby platby sa uplatňujú špecifické podmienky príslušného poskytovateľa služieb.
VII.
POUŽITIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Za prevádzkovateľa na účely spracovania osobných údajov sa považuje Obec Hviezdoslavov,
sídlom Hviezdoslavov č. 8, 930 41 Hviezdoslavov, IČO: 00 305 456, e-mail:
obecny@hviezdoslavov.sk, tel.: 031/562 50 35, webová stránka: www.hviezdoslavov.sk.
2. Rozsah spracovania osobných údajov: osobné údaje sú spracovávané len v prípade, ak ich
návštevníci webovej stránky poskytnú. Spracúvajú sa iba osobné údaje ktoré návštevníci webovej
stránky poskytnú, alebo ktoré budú poskytnuté zariadeniami návštevníkov na základe nastavenia
bezpečnosti ich používateľských profilov. Môže ísť o údaje akými si cookies, IP adresa, informácie o
zariadení a pod. V prípade darovania finančných príspevkov zo strany návštevníkov (darcov) budú
osobné údajne spracované taktiež v rozsahu mena a priezviska darcu a čísla účtu darcu, z ktorého boli
poukázané finančné prostriedky. Darca zaslaním dobrovoľného príspevku v ľubovoľnej výške súhlasí
so zverejnením svojho mena a priezviska, resp. názvu a čísla protiúčtu, na príslušnom transparentnom
účte.
3. Účel spracovania osobných údajov a právny základ pre ich spracúvanie - osobné údaje pri návšteve
webstránky sú spracovávané iba pre splnenie požiadaviek návštevníkov, na základe jedného z
nasledovných dôvodov:
1.
Na základe súhlasu návštevníka - prístupom na webovú stránku obce a zotrvaním na nej,
pričom návštevník svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať, nastavením svojho prehliadača.
2.
Na základe oprávneného záujmu, ktorý obec ako prevádzkovateľ sleduje, pretože to umožňuje
skvalitniť prevádzku webových stránok a vyhodnocovanie online aktivít.
4. Príjemcovia osobných údajov - osobné údaje návštevníkov získané prostredníctvom webovej
stránky obec sú spracovávané s pomocou zmluvných partnerov:
•
Spoločnosť zabezpečujúca prevádzku, a podporu webovej stránky
•
Spoločnosť zabezpečujúca analytickú podporu online marketingu
5. Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám – v prípade dostupnosti funkcií na
webstránke Obce umožňujúcich zdieľanie prostredníctvom sociálnych sietí, platí, že tieto sociálne
siete môžu zbierať osobné údaje návštevníkov a informácie o ich správaní. Obec ako prevádzkovateľ
nedisponuje možnosťou kontrolovať tieto údaje, a nenesie za nich zodpovednosť. Pokiaľ tieto funkcie
na webstránke Obce návštevník využije, spracúvanie sa riadi zásadami poskytovateľov týchto funkcií
a aplikácií, napr.:
•
Facebook, Instagram (https://www.facebook.com/privacy/explanation)
•
Google , YouTube (https://policies.google.com/?hl=sk)
•
Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
6. Osobné údaje návštevníkov môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa osobitných
predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.)

7. Doba spracúvania osobných údajov – v prípad bežných návštevníkov webstránky sú osobné údaje
návštevníkov spracúvané iba po dobu ich návštevy webstránky. Štatistické údaje o návšteve
webstránky návštevníkmi sú anonymizované a Obec nedisponuje nástrojmi na ich identifikáciu.
8. Bezpečnosť spracúvania osobných údajov - prevádzkovateľ sa riadi primeranými bezpečnostnými
opatreniami, v záujme zabezpečenia ochrany osobných údajov návštevníkov pred stratou, krádežou,
zneužitím, zničení, neoprávneným prístupom alebo poskytnutím.
•
Osoby ktoré majú prístup k osobným údajom návštevníkov sú zaviazané mlčanlivosťou.
•
Prístup k údajom je zabezpečený pomocou prístupových hesiel.
•
Využíva sa šifrovanie pre prenos aj pre ukladanie údajov.
•
Využíva sa technológia pre ochranu pred zraniteľnosťami a útokmi.
•
Údaje sú spracovávané iba po dobu nevyhnutnú pre naplnenie účelu a potom sú likvidované.
9. Práva dotknutých osôb:
- Právo na prístup: Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie o tom, či sú spracovávané osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.
- Právo na opravu: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má právo na
doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
- Právo na výmaz: Dotknutá osoba má právo dosiahnuť aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu
vymazal jej osobné údajov, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: (i) osobné údaje už nie sú
potrebné na účely, na ktoré ich prevádzkovateľ získal alebo inak spracúval; (ii) dotknutá osoba odvolá
súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávalo a ak neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie; (iii) osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (iv) osobné údaje musia byť vymazané, aby
sa splnila zákonná povinnosť.
- Právo na obmedzenie spracúvania: Dotknutá osoba má právo na to, aby bolo obmedzené
spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: (i) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných
údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; (ii)
spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada
namiesto toho obmedzenie ich použitia; (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje dotknutej
osoby na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov; (iv) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
- Právo namietať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ktoré je vykonávané na
základe oprávneného záujmu ktorý prevádzkovateľ sleduje alebo úlohy realizovanej vo verejnom
záujme vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje,
pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami,
právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov. Ak sú osobné údaje dotknutej osoby spracúvané na účely priameho
marketingu, má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, na
účely takéhoto marketingu.
- Právo na prenos: Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má
právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na
zmluve a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
- Právo podať sťažnosť: Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných
údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s platnými
predpismi.
10. Osobné údaje prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej
organizácie.
VIII.
ZMENA PRAVIDIEL

1. Obec je oprávnená kedykoľvek zverejniť nové alebo zmeniť aktuálne Pravidlá. Nové alebo
zmenené Pravidlá nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Darca zaslaním prvého finančného príspevku prehlasuje, že sa pozorne zoznámil s Pravidlami
poskytovania finančných príspevkov a súhlasí s nimi. Príjemca finančných príspevkov súhlasí, aby mu
finančné príspevky boli poskytované v súlade s Pravidlami poskytovania finančných príspevkov.
Príjemca finančných príspevkov si je vedomý, že na finančné príspevky prostredníctvom tejto
platformy nie je právny nárok.
2. Pre Darcov sú okrem týchto Pravidiel záväzné aj ostatné pokyny a návody zverejnené v rámci
Portálu, a to primerane s ohľadom na ich obsah.
3. Tieto pravidlá sa stávajú účinné dňom 25.9.2019.

