HAIMA CZ, z.s.

V Úvalu 84
Praha 5
150 06
IČ: 18629059
HAIMA CZ je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 2167

PODMÍNKY PRODEJE
Prodej předmětů je součástí veřejné sbírky schválené rozhodnutím Magistrátu hl. m. Prahy ze dne
18.9.2015 pod č.j. S-MHMP/1621221/2015
Předměty prodeje:
Propagační materiály DEN DĚTSKÉ ONKOLOGIE: šátky, odznáčky ve tvaru žluté stužky
Kniha básniček nejen pro děti.
Veškerý výtěžek z prodeje všech předmětů jde na podporu projektů HAIMA CZ, z.s. a to DEN
DĚTSKÉ ONKOLOGIE A MŮJ NOVÝ ŽIVOT.
Způsob platby
1) bankovním převodem na účet 66552 / 0100.
v.s. 3344
popis pro příjemce: jméno a příjmení plátce
2) hotově při převzetí v sídle spolku HAIMA CZ, z.s.V úvalu 84, Praha 5 – Motol, Fakultní nemocnice
Motol, Klinika dětské hematologie a onkologie
Doprava zboží
Zasláním – doporučená zásilka České pošty dle platného ceníku 40,- Kč, balné zdarma
Odeslání zásilky po připsání platby na bankovní účet uvedený ve způsobu platby bod 1)
Osobní vyzvednutí - zdarma - v sídle spolku HAIMA CZ ve Fakultní nemocnici Motol po telefonické
domluvě na tel. +420 777 650 600
Dodací podmínky
Rezervujeme si právo zrušit objednávku z důvodů vyprodání zásob. V tom případě Vás budeme neprodleně
informovat.
Při převzetí zboží si pečlivě zkontrolujte, zda není poškozen obal zboží.
Spolek HAIMA CZ, z.s. není plátcem DPH. Veškeré uvedené ceny jsou konečné.
Ochrana osobních dat
Osobní data jako jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, popř. další údaje, které jsou
součástí objednávky nebo registrace, jsou přísně důvěrná. Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi
obchodními podmínkami a zároveň dává souhlas s tím, aby prodávající zpracoval získaná data z
objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky. Zákazník
souhlasí s tím, že si uvedené údaje může prodávající uložit do své zákaznické databáze. Veškerá činnost
související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000
Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

