Žiadosť o finančnú pomoc
Údaje o žiadateľovi /rodič, zákonný zástupca
Priezvisko

Dátum narodenia

Meno

DD/MM/RRRR

číslo OP

Titul

Štátna príslušnosť

Rodinný stav

Adresa trvalého bydliska
Ulica
PSČ

Číslo
Obec

Tel.č.

E-mail

Údaje o dieťati
Priezvisko
Dátum narodenia

Meno
Diagnóza

Popis - čo dieťa potrebuje, o čo žiadate (konkrétna pomoc napr. rehabilitácia, liečebný pobyt, zdrav. pomôcka atď.)

Využívate pomoc aj z iných zdrojov (iné nadácie, projekty, zbierky...) Vymenujte:

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v Žiadosti o finančnú pomoc sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov.
Neoddeliteľnou súčasťou Žiadosti je „Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov“.

V

dňa

Podpis

EURO DEŤOM n.f., Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava

IČO: 45733783, reg.č.: OVVS – 21628/205/2010 – NF

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
upravený podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu dieťaťa: .........................................................................................................................
Meno a priezvisko dieťaťa: ..............................................................................................................................................................

Prevádzkovateľ:
Euro deťom n. f. , Sídlo: Mlynské nivy 16547/71, 821 05 Bratislava, IČO: 45733783, DIČ: 2023081698
Zastúpený: Martina Jančovičová /správkyňa fondu/
Zoznam osobných údajov:
Osobné údaje žiadateľov (zákonného zástupcu) o finančnú podporu pre svoje ZŤP dieťa:
- meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, číslo OP, štátna príslušnosť, rodinný stav, adresa trvalého bydliska - ulica
a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, číslo bankového účtu (IBAN).
Osobné údaje ZŤP dieťaťa - meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska - ulica a číslo, PSČ, mesto,
diagnóza (popis diagnózy – zdravotného postihnutia).

Účel spracovania osobných údajov:
Prijatie žiadosti o finančnú pomoc, darovacia zmluva za účelom podpory a pomoci - poskytnutia finančného príspevku.
Zverejnenie fotografii dieťaťa a príbehu na webovej stránke Euro deťom n. f., na sociálnych sieťach, pri vytváraní
propagačných materiálov a prezentácie aktivít Euro deťom n. f., pri konaní verejnej zbierky schválenou MV SR za
účelom získania finančných prostriedkov na podporu zdravia a vzdelávania ZŤP dieťaťa v súlade s účelom fondu.
Evidencia Žiadosti o finančnú pomoc, lekárskych správ ZŤP dieťaťa a darovacích zmlúv.
Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Príjemcovia osobných údajov
 Euro deťom n. f., Mlynské nivy 16547/71, 821 05 Bratislava/ Martina Jančovičová – správkyňa fondu
 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica (meno, priezvisko, adresa doručenia)
Právny základ spracovania osobných údajov – článok 6, ods. 1. písmeno a) GDPR - dotknutá osoba vyjadrila súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.
Tento súhlas sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu spolupráce a do 2 rokov od jeho ukončenia. Po splnení
účelu spracovania poskytovateľ zabezpečí likvidáciu osobných údajov. Dovtedy ho možno odvolať jedine písomne.
Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval
jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá
osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným
údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva
namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Súhlasím – nesúhlasím *

* Nehodiace sa prečiarknite, v rámčeku označte súhlas krížikom

S poskytnutím osobných údajov môjho dieťaťa /meno, vek, bydlisko, diagnózu, príbeh a fotografie/ za účelom podpory:
 na webovej stránke Euro deťom n.f., /www.eurodetom.sk/ za účelom pomoci a podpory
 na sociálnych sieťach typu Facebook, Instagram, Twitter, za účelom pomoci a podpory
 pri vytváraní propagačných materiálov a prezentácie aktivít Euro deťom n.f. za účelom pomoci a podpory
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že súhlas vyjadrila slobodne, jednoznačným prejavom vôle a bola
oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

V ......................................... dňa ........................

................................................................
Dotknutá osoba

*
*
*

