PROHLÁŠENÍ
souhlasu se zpracováním osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“)
„zákon“), v souladu s nařízením EP
a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________

Nadační fond :
Nadační fond Štěpánka
Dvouletky 40, 356 01 Březová
IČ: 067 07 742
Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Plzni, oddílu N, vložce č. 315

Příjemce nadačního příspěvku
Jméno a Příjmení:____________
____________________
Datum narození:___________________________
narození:_________
Bydliště:__________________
Bydliště:__________________________________
_________________________________
_________________________________________

Já,
níže
podepsaný/á………………………..…………,
nar.
…………………….……………, trvale bytem …………….…………………..
…………….…………………..jako zákonný
zástupce
nezletilé/ho ………………………. nar. ……………, trvale bytem
……………………. výslovně a jednoznačně souhlasím s tím, aby veškeré mé osobní
údaje, osobní údaje nezletilé/ho a údaje o dalších členech mé domácnosti poskytnuté
Nadačnímu fondu v souvislosti se žádostí o nadační příspěvek (zejm. jméno,
jméno věk, informace o
zdravotním stavu a další mnou uvedené údaje v žádosti) byly v souladu s ustanovením § 5
odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a poskytnuty třetím osobám zejména prostřednictvím
veřejného sdílení na sociálních sítích
sítích, a to za účelem získání požadovaného
dovaného nadačního
příspěvku v rozsahu
sahu potřebném pro jeho získání.
Uděluji rovněž výslovný souhlas s použitím citlivých údajů – fotografií a informací o
zdravotním stavu za účelem získání finančních či materiálních prostředků na poskytnutí
nadačního příspěvku pro osobu nezletilého dítěte a dále pro účely propagace nadačního
fondu.
Uděluji tímto výslovný souhlas s tím
tím,, že nadační fond zpracovává mé osobní údaje za účelem
a v rozsahu nezbytném pro ochranu práv a právem chráněných zájmů nadačního fondu,
zejména pak pro ochranu práv majetkových a za účelem splnění svých zákonných povinností.
povinností
Byl/a jsem poučen/a o možnosti žádat zachování anonymity mé osoby, jako pří
příjemce
nadačního příspěvku, ve výroční zprávě nadačního fondu. Zachování anonymity: žádám x
nežádám.
Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem
je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno
písemně s úředně ověřeným podpisem a doručeno na adresu sídla nadačního fondu
fondu.
Souhlas je udělen svobodně.
V ____________ dne ……….

___________________________
Podpis příjemce nadačního příspěvku
respektive zákonného zástupce
(úředně ověřený podpis)

