ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU
„PODPORA HRÁČŮ MLÁDEŽNICKÝCH KATEGORIÍ
ZE SOCIÁLNĚ SLABÝCH RODIN“
Údaje o žadateli a jeho rodině
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození (den/měsíc/rok):
Adresa trvalého bydliště:

PSČ:

Adresa přechodného bydliště:

PSČ:

Jméno a příjmení otce:
Email:

Tel:

Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel:
Jméno a příjmení matky:
Email:

Tel:

Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel:
Jméno a příjmení sourozenců žijících ve
společné domácnosti
1.
2
3.
4.
5.

Datum narození

Škola / zaměstnavatel

Žádost musí obsahovat:
• na samostatné vlastní příloze informaci o rodinných poměrech žadatele, z jaké rodiny
žadatel pochází, a stručné zhodnocení stávajícíc situace v rodině omezující možnost
financování sportovního rozvoje daného hráče ledního hokeje
• potvrzení příjmů obou rodičů od všech zaměstnavatelů za poslední dva kalendářní roky
případně:
• doklad o přiznání a výši dávek hmotné nouze či státní sociální podpory
• rozhodnutí soudu o určení výše výživného
• potvrzení o přiznání a výši příspěvku na péči o osobu blízkou
• čestné prohlášení o tom, že jeden z rodičů neplatí soudem určené výživné
• potvrzení o přiznání a výši důchodu
u podnikatelů za poslední dva kalendářní roky
• výkaz o majetku a závazcích
• výkaz o příjmech a výdajích
• potvrzení o podání daňového přiznání (na vyžádání v případě potřeby, předložit originál
k nahlédnutí)
Platnou součástí žádosti je potvrzený formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já, níže podepsaný žadatel, uděluji tímto
Nadaci Lenky a Romana Šmidberských, IČ 04528921, se sídlem třída Míru 2800, Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice, vedené Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou
značkou N 409 (dále jen „Nadace“)
svobodně a vědomě souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s
ustanovením § 5 záko- na č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), a to pro níže
uvedené osobní údaje a účel zpracování.
Správcem těchto osobních údajů je Nadace, která je oprávněna tyto osobní údaje
zpracovávat po dobu existence Nadace a dále po dobu, po kterou je Nadace povinna v
souladu s platnou právní úpravou uchovávat dokumentaci Nadace.
Žadatel tímto souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů:
• Jméno a příjmení žadatele
• Datum narození žadatele
• Adresa trvalého a přechodného bydliště žadatele
• Jméno a příjmení rodičů žadatele
• Data narození rodičů žadatele
• Jména a příjmení sourozenců žadatele
• Data narození sourozenců žadatele
Účel zpracování osobních údajů:
• vedení evidence žadatelů o zařazení do programu „Podpora hráčů mládežnických kategorií
ze sociálně slabých rodin“ (dále jen „program“)
• vedení evidence rodiny žadatele pro účely posouzení jeho zařazení do programu
Poskytovatel osobních údajů tímto prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.
V případě jakékoliv změny poskytnutých údajů poskytovatel osobních údajů tuto změnu
oznámí Nadaci.
V Pardubicích dne ..............................................................
Podpis poskytovatele osobních údajů ..............................................................
Poučení:
• poskytovatel má právo udělený souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a
to písemným sdělením zaslaným na adresu Nadace
• poskytovatel má právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu
• poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné a Nadace na tyto údaje nemá právní nárok
• ochrana osobních údajů poskytovatele se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.

Informace o rodinných poměrech žadatele

