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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA – PODPORA HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ 
 

VYPLNĚNOU ŽÁDOST ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU  info@nadacelr.cz 
 
Pokyny k vyplnění žádosti: Pokud je hendikepovanému dítěti méně než 18 let nebo bylo omezeno 
částečně či zcela na svéprávnosti (případně bylo soudem schválena nápomoc při rozhodování), je 
nezbytné, aby byla žádost vyplněna zákonným zástupcem tohoto dítěte nebo členem domácnosti, 
který zastává pozici zákonného zástupce na základě schválení soudem, případně opatrovníkem 
jmenovaným soudem.  
 
Pokud je dítěti žádajícímu o příspěvek více než 18 let, může vyplnit a zaslat žádost samo, 
v takovém případě je níže uvedenou žádostí považováno za žadatele. 
 
Pokud je to možné, vyplňte žádost na počítači, případně hůlkovým písmem.  

 

Jméno a příjmení žadatele a jeho vztah k dítěti: 

 

Adresa trvalého bydliště žadatele: 

 

Jméno, příjmení a datum narození dítěte: 

 

Adresa trvalého bydliště dítěte: 

 

Kontaktní adresa žadatele: 

 

Telefon žadatele: 

 

Kontaktní E-mailová adresa žadatele: 

 

ÚČEL VYUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU: 

 
 

mailto:info@nadacelr.cz
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POŽADOVANÁ VÝŠE PŘÍSPĚVKU a ČASOVÁ VÁZANOST K PODPOŘE (termín léčby, pobytu): 

 
 

Celkové náklady na záměr: 

 
 

Bude záměr uskutečněn za podpory jiné organizace? (Pokud jste odpověděli ano, uveďte od jaké 
organizace, v jaké formě a případně v jaké výši podporu obdržíte): 

□ ANO: ________________________________________________________________________ 

□ NE 

Termín využití nadačního příspěvku: 
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU 

ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA -– PODPORA HENDIKEPOVANÝCH DĚTÍ 
 
 

PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK:  
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Podáním žádosti žadateli automaticky nevzniká nárok na přiznání příspěvku, nejedná se o uzavření 
smlouvy ani veřejný příslib ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na poskytnutí příspěvku nevzniká žadateli právní nárok, a to 
ani podáním žádosti. Poskytnutí příspěvků se řídí vnitřními pravidly nadace a rozhodnutími orgánů 
nadace.  
 
V případě změny jakýchkoliv údajů či informací poskytnutých nadaci prostřednictvím žádosti či 
jakýmkoliv jiným způsobem navazujícím na podání žádosti či související s podáním žádosti a 
poskytnutím příspěvku, se zavazuji bezodkladně informovat o těchto skutečnostech nadaci.  
 
Podpisem této žádosti prohlašuji, že veškeré údaje a informace uvedené v tomto formuláři, 
případně uvedené nadaci v souvislosti s poskytnutím nadačního příspěvku, jsou pravdivé, přesné a 
úplné. V případě poskytnutí nepravdivých údajů má nadace nárok na vrácení nadačního příspěvku 
v celém rozsahu. 
 
Dále prohlašuji, že byl/a seznámen/a s tím, jak jsou nadací zpracovávány poskytnuté osobní údaje. 
 
 
V ………………………. dne………………………………. 

 
 
 

…………………………………………………………………. 
jméno  
žadatele: 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Svým podpisem níže uděluji 
Nadaci Lenky a Romana Šmidberských 
IČO: 04528921 
se sídlem třida Míru 2800, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou 
N 409, jakožto správci osobních údajů 
(dále jen „Nadace“)  

souhlas se zpracováním osobních údajů, a to pro níže uvedený rozsah osobních údajů a účely 
zpracování.  

Žadatel tímto souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, případně se zpracováním osobních 

údajů dítěte1:  

• Jméno a příjmení dítěte, případně žadatele, pokud vyplňoval žádost sám, 

• Věk a datum narození dítěte, případně žadatele, pokud vyplňoval žádost sám, 

• Fotografie / video, na kterých je dítě zachyceno, případně žadatel, pokud vyplňoval žádost sám, 

• Zdravotní stav a / nebo diagnostikované onemocnění dítěte, případně žadatele, pokud vyplňoval 

žádost sám. 

Účely zpracování osobních údajů: 

• prezentace Nadace, a to zejména na webových stránkách, sociálních sítích a jiných materiálech 

Nadace sloužících k marketingovým, propagačním a jiným obdobným prezentačním aktivitám 

Nadace.  

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován na dobu 10 let od jeho udělení, anebo do jeho 

odvolání.  

Souhlas je oprávněn žadatel, případně již dospělá svéprávná osoba dříve uvedená v žádosti jako 

dítě, kdykoliv bezplatně odvolat, a to: 

• písemným oznámením doručeným na adresu Nadace zaslaným k rukám Koordinátora 

pro ochranu osobních údajů, paní Pavly Endlové, na adresu: Nadace Lenky a Romana 

Šmidberských, třída Míru 2800, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, 

• prostřednictvím emailu zaslaného z e-mailové adresy uvedené v žádosti na e-mailovou adresu 

pavla.endlova@nadacelr.cz, 

takové odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedeného 

před odvoláním souhlasu.  

                                                        
1 Jedná se o případy, kdy je žádost vyplňována samotným hendikepovaným starším 18 let a budou tak využívány 
přímo jeho osobní údaje pro marketingové účely a propagaci. 

mailto:pavla.endlova@nadacelr.cz


 

NADACE LR, Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice                               www.nadacelr.cz 
 

 

Tímto potvrzuji, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné. V případě jakékoliv změny 
osobních údajů se zavazuji tuto změnu bezodkladně oznámit Nadaci. Dále potvrzuji, že mi byly 
poskytnuty informace o tom, jak Nadace zpracovává osobní údaje.  

 

V ………………………. dne………………………………. 
 
 
 

…………………………………………………………………. 
jméno  
žadatele: 

 

  


