Žádost o příspěvek na řidičský průkaz z projektu ŠKODA NEŘÍDIT
Údaje o žadateli
__________________

_________________

___________________

jméno
__________________

příjmení
_________________

titul
___________________

datum narození

číslo občanského průkazu

číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P

__________________
telefon

_________________
e-mail

________________________________________________________________
adresa trvalého pobytu
(ulice a číslo popisné, PSČ, obec)

________________________________________________________________
kontaktní adresa
(ulice a číslo popisné, PSČ, obec)

Údaje k žádosti
Osoby žijící ve společné domácnosti (neuvádějte jmenovitě, pouze jako partner, rodiče, děti, …)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
počet výdělečně činných osob
(ve společné domácnosti vč. žadatele)

Souhrnné pravidelné měsíční příjmy všech osob ve společné domácnosti (včetně žadatele)
__________________

_________________

___________________

(invalidní) důchody
__________________

podnikání
_________________

zaměstnání
___________________

výživné
__________________

příspěvky na péči
_________________

příspěvky na mobilitu

jiné příjmy a soc. dávky

celkem

Popis rodinné situace a zdůvodnění žádosti
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Žádost o příspěvek na řidičský průkaz z projektu ŠKODA NEŘÍDIT
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________
náklady na pořízení řidičského
průkazu
___________________________
výše již přiznaných příspěvků
na pořízení řidičského průkazu

Přílohy
souhlas se zpracováním osobních údajů
aktuální lékařská zpráva
kopie průkazu osoby se zdravotním postižením
kopie občanského průkazu
cenová nabídka autoškoly

Právní ujednání
Obecné
Podáním této přihlášky automaticky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, nejedná se o veřejný příslib.
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této přihlášce, případně které jsem ústně či písemně sdělil/a zástupci Nadace
Charty 77, jsou pravdivé a úplné. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů.

__________________

_________________

___________________

V

dne

podpis žadatele

Vyplněný formulář vč. příloh prosím zašlete na adresu Nadace Charty 77 | Konto Bariéry nebo e-mailem na skoda-neridit@bariery.cz.
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Žádost o příspěvek na řidičský průkaz z projektu ŠKODA NEŘÍDIT
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel(ka), _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, narozený(á) dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, tímto ve
smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“), uděluje souhlas se
zpracováním svých osobních údajů, které Nadaci Charty 77, IČ: 00417904, se sídlem Melantrichova 504/5, Staré Město,
110 00 Praha 1 (dále jen „Nadace“), jakožto správci osobních údajů, případně jí pověřenému zpracovateli, dobrovolně
poskytl v souvislosti s žádostí o finanční příspěvek na řidičský průkaz v rámci projektu ŠKODA Neřídit podané žadatelem
dne _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
Žadatel(ka) prohlašuje, že jím poskytnutý souhlas je zcela svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný a že si je
vědom účelů, pro který budou jeho osobní údaje zpracovány.
Žadatel(ka) souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů za účelem zařazení do databáze vedené Nadací a
za účelem vyřízení jím podané žádosti:
-

jména, příjmení a titulu,
data narození,
číslo a platnost průkazu osoby se zdravotním postižením,
číslo a platnost občanského průkazu,
telefonního čísla a e-mailové adresy,
adresy trvalého pobytu a korespondenční adresy,
diagnózy, zdravotních údajů uvedených v žádosti,
počtu výdělečných a nevýdělečně činných osob žijících ve společné domácnosti a jejich vztah k žadateli,

-

výše pravidelného zdroje příjmů žadatele i osob žijící ve společné domácnosti plynoucích ze zaměstnání,
podnikání, důchodu, výživného, příspěvku na péči, příspěvku na mobilitu, případně z jiných příjmů,

-

informace o finančních darech od jiných dárců vztahující se k předmětu žádosti.

Žadatel(ka) dále souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů pro marketingové účely:
-

jména, příjmení a titulu
telefonního čísla a e-mailové adresy,
adresy trvalého pobytu a korespondenční adresy,
a s pořízením fotografií a videozáznamů z akcí a jejich uveřejněním na webových stránkách
www.kontobariery.cz, www.skoda-auto.cz a profilech Konto Bariéry a ŠKODA na www.facebook.com

Jsem si vědom(a) toho, že písemné prohlášení Nadace, které obsahuje informace povinně poskytované Nadací coby
správcem osobních údajů ve smyslu čl. 12 a násl. Nařízení, je dostupné na webové stránce www.kontobariery.cz/GDPR.
Tímto uděluji Nadaci uvedený souhlas na dobu 10 let ode dne jeho udělení.
Žadatel(ka) má právo přístupu ke svým osobním údajům a na jejich opravu, jakož i další práva vyplývající z Nařízení nebo
jiných platných právních předpisů.
Žadatel(ka) je oprávněn(a) poskytnutý souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost
zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Pro přístup ke svým osobním
údajům a pro odvolání svého souhlasu s jejich zpracováním může žadatel kontaktovat pracovníka Nadace / pověřence
pro ochranu osobních údajů Nadace: Ing. Gabriela Švagrová, tel.: 224 214 452 a e-mail: gabriela.svagrova@bariery.cz.
Nadace prohlašuje, že plně odpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů a rovněž za to, že tyto osobní údaje
nebudou zneužity. Databáze osobních údajů vedená Nadací může být přístupná pouze osobám, které na základě pracovní
nebo jiné smlouvy pro Nadaci tyto osobní údaje zpracovávají, případně Nadací pověřeným zpracovatelům osobních údajů.
Tyto osoby a zpracovatelé jsou zavázáni mlčenlivostí o všech osobních údajích, se kterými se tímto způsobem seznámily.

V__________ _

dne _ _ _ _ _ _ _ _ _

______________________
podpis žadatele

Vyplněný formulář prosím zašlete na adresu Nadace Charty 77 | Konto Bariéry nebo adresu skoda-neridit@bariery.cz
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