Platba daru on-line prostřednictvím platební brány GoPay – informace pro dárce (podmínky
použití)
Tyto informace vydává sdružení Cesty k sobě., se sídlem Brandlova 1641/1, Chodov, 149 00 Praha
IČ: 26567296 (dále jen „Cesty k sobě“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány GoPay.
Platební brána GoPay
Systém GoPay je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za
použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z
účtu dárce na účet Cesty k sobě. Cesty k sobě využívají systém GoPay jako jeden z prostředků pro
účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.
Zabezpečení
Systém GoPay je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v
žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho
bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto
informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému GoPay lze nalézt na
http://www.gopay.com.
Provozovatel
Provozovatelem platební brány GoPay je společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, České
Budějovice 370 01, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, spisová značka C 11030. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi
dárcem využívajícím systém GoPay a Cestami k sobě.
Uzavření smlouvy
Prostřednictvím platební brány GoPay dárce uzavírá s Cestami k sobě darovací smlouvu ve smyslu
ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační
údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému
GoPay, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – Cesty k sobě tímto výslovně
přijímají veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému GoPay. Vzhledem k tomu, že v
okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků,
nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu.
Finanční dar
Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován. Účel je uveden vždy na webové
stránce, ze které dochází ke vstupu do systému GoPay. Dárce neplatí za použití systému GoPay
žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

