ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA – „PROJEKT SOCIÁLNÍ PODPORA TALENTOVANÝCH“
VYPLNĚNOU ŽÁDOST ZAŠLETE ELEKTRONICKY NA ADRESU info@nadacelr.cz

Pokyny k vyplnění žádosti: Žádost může vyplnit pouze osoba starší 18 let, a to zákonný zástupce
dítěte nebo samotný talentovaný, který chce zažádat o poskytnutí nadačního příspěvku.
Pokud vyplňuje žádost samotný talentovaný starší 18 let, je níže uvedenou žádostí považován za
žadatele.
Pokud je to možné, vyplňte žádost na počítači, případně hůlkovým písmem.
Jméno a příjmení žadatele a jeho vztah k talentovanému:

Adresa trvalého bydliště žadatele:

Jméno, příjmení a datum narození talentovaného:

Adresa trvalého bydliště talentovaného:

Kontaktní adresa žadatele:

Telefon žadatele:

Kontaktní E-mailová adresa žadatele:

ÚČEL VYUŽITÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU / OBLAST TALENTU:

ČASOVÁ VÁZANOST K PODPOŘE:

Celkové náklady na záměr:

NADACE LR, Palác MAGNUM, třída Míru 2800, 530 02 Pardubice

www.nadacelr.cz

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
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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
ŽADATEL FYZICKÁ OSOBA – „PROJEKT SOCIÁLNÍ PODPORA TALENTOVANÝCH“
PODROBNÉ ZDŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI O NADAČNÍ PŘÍSPĚVEK:

ÚDAJE O ŽADATELI A JEHO RODINĚ:
Jméno a příjmení otce:
Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel (příp. uveďte „OSVČ“, pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou
nebo „nevýdělečný“ či „evidován na úřadu práce“):

Jméno a příjmení matky:
Datum narození (den/měsíc/rok):
Zaměstnavatel (příp. uveďte „OSVČ“, pokud se jedná o osobu samostatně výdělečně činnou
nebo „nevýdělečná“ či „evidována na úřadu práce“):

Jméno a příjmení členů žijících ve společné domácnosti, data narození, informace o tom, zda
osoba ještě studuje či již pracuje v zaměstnání:
1.
2.
3.
4.
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ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT:


na samostatné vlastní příloze informaci o rodinných poměrech žadatele, z jaké rodiny
žadatel pochází, a stručné zhodnocení stávající situace v rodině omezující možnost
financování rozvoje talentu dítěte



potvrzení příjmů obou rodičů od všech zaměstnavatelů za poslední dva kalendářní roky,
případně potvrzení z úřadu práce

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 (pokud jste v žádosti uvedl, že otec nebo matka
jsou OSVČ)
 výkaz o majetku a závazcích


výkaz o příjmech a výdajích



potvrzení o podání daňového přiznání (na vyžádání v případě potřeby, předložit originál
k nahlédnutí)

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.
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Dále prohlašuji, že byl/a seznámen/a s tím, jak jsou nadací zpracovávány poskytnuté osobní údaje.
Podpisem této žádosti se zavazuji seznámit osoby, jejichž osobní údaje jsem uvedl/a v žádosti o
tom, jak Nadace zpracovává jejich osobní údaje.
V ………………………. dne……………………………….

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

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ÚDAJŮ O FINANČNÍ SITUACI RODINY
Beru na vědomí, že pro účely posouzení žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku tvoří přílohu
této žádosti dokumenty prokazující finanční situaci rodiny talentovaného, případně členů jeho
domácnosti či osob žijících s ním ve společné domácnosti.
S poskytnutím takových údajů nadaci souhlasím a zároveň potvrzuji, že údaje uvedené v těchto
dokumentech jsou úplné a pravdivé.
Svým podpisem dále potvrzuji, že jsem se seznámil/a s tím, jak nadace bude nakládat s osobními
údajů uvedenými v těchto dokumentech.
V ………………………. dne……………………………….

………………………………………………………………….
jméno
otce:

V ………………………. dne……………………………….

………………………………………………………………….
jméno
matky:

* Pokud jsou údaje poskytovány pouze jedním z rodičů, je možné proškrtnout podpisové pole pro toho rodiče, jehož
údaje o finanční situaci nejsou přílohou této žádosti.
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svým podpisem níže uděluji
Nadaci Lenky a Romana Šmidberských
IČO: 04528921
se sídlem třída 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 následujících osobních údajů, případně se zpracováním
osobních údajů talentovaného1:
• Jméno a příjmení talentovaného
• Věk a datum narození talentovaného
• Fotografie / video, na kterých je talentovaný zachycen
Účel 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 talentovaný, který dosáhl zletilosti, 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.

Jedná se o případy, kdy je žádost vyplňována zákonným zástupcem talentovaného a ten rovněž uděluje souhlas
se zpracováním osobních údajů talentovaného.
1
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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:
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