ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z NADAČNÍHO FONDU OZVĚNA
Nadační fond Ozvěna, se sídlem Česká Lípa, Žižkova čp. 528/6, PSČ 470 01 , zapsaný v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle N, vložka 223 (dále jen „Nadační fond“)
Jméno žadatele
Trvalé bydliště
Telefon, E-mail
Datum narození
Číslo bankovního účtu
pro zaslání
finančního příspěvku
/ nutno vyplnit/
Záměr (cíl) žádosti (o co a
proč žádáme)

Pro koho je pomoc určena
Celkové náklady na realizaci
Požadovaná částka
Které další organizace
byly osloveny a s jakým
výsledkem?
Které další organizace
plánujete oslovit?
Datum, podpis
Jak jste se o nás dozvěděli?
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Příloha č. 1
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení:
Titul:
Datum narození:
Telefon:
E-mailová adresa:
Adresa trvalého pobytu:
Ulice a číslo popisné:
PSČ:
Obec:

Dále jen „žadatel“
prohlašuji, že můj pravidelný zdroj příjmu je
Důchod (invalidní) –

měsíční výše příjmu ......................................................................

Podnikání –

měsíční výše příjmu ......................................................................

Zaměstnání -

měsíční výše příjmu .......................................................................

Název zaměstnavatele:
Adresa sídla zaměstnavatele:
Jiný:
-

příspěvek na péči ve výši ..........................................................................

-

jiná sociální dávka ve výši ..........................................................................
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Počet osob sdílejících domácnost se žadatelem:
.........................................................................................................................................
Čistý příjem osob sdílejících společnou domácnost se žadatelem
ve výši .............................................................................................................................
Průměrné měsíční životní náklady
(nájem, léky, doprava k lékaři, splátky hypotéky, inkaso, atd...)
ve výši...............................................................................................................................
Poznámky, přílohy:
/lékařské zprávy aktuálního zdravotního stavu / - nutno doložit.

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto formuláři, případně, které jsem ústně či písemně sdělil/a zástupci Nadačního fondu, jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů.
Žadateli automaticky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib.
V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“)
uděluji tímto Nadačnímu fondu Ozvěna, se sídlem Česká Lípa, Žižkova čp. 528/6, PSČ 470 01 , zapsaný v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle N, vložka 223 (dále jen „Nadační fond“),
dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu existence Nadačního fondu a dále po dobu po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci
Nadačního fondu po jeho zániku.
Rozsah poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení a titul, datum narození, adresa trvalého bydliště (ulice, město, PSČ).
Účel:
• vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku, v případě schválení žádosti ze strany Nadačního fondu i za jejím účelem
• kontrola použití poskytnutého příspěvku
• vedení evidence darů a obdarovaných
Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné na dosažení účelu zpracování osobních údajů obsažené v žádosti o
poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo
jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném Nadačním fondem pro potřeby zpracování v informačním
systému, kterého jsou přílohou, za účelem a v rozsahu potřebném k dosažení účelu zpracování osobních údajů Nadačním fondem.
Pro úplnost tímto výslovně souhlasím, v případě poskytnutí daru, s uvedením mých osobních údajů v uvedeném
rozsahu: jméno, příjmení jako obdarovaného na webových stránkách Nadačního fondu a v rámci sociální sítě Facebook.
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Žadatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny poskytnutých osobních
údajů tuto změnu oznámí Nadačnímu fondu.
V ...................................... dne ...................................
Podpis žadatele

...................................................................................

Poučení:
- udělený souhlas lze kdykoliv odvolat písemným podáním doručeným do sídla Nadačního fondu
- poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a Nadační fond nemá právní nárok na jejich získávání
- poskytovatel má právo na informace, výpis, opravu jeho osobních údajů vedených v informačním systému,
a to v sídle Nadačního fondu
- ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění.
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