ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z PROGRAMU Pošta PRO BUDOUCNOST

Jméno a příjmení						

Osobní číslo

Adresa bydliště
Telefon						E-mail

Osoby žijící ve společné domácnosti (zde vypište jméno a příjmení, věk společně žijících členů domácnosti,
a to včetně jejich vztahu k žadateli):

Zaškrtněte, z kterého programu o příspěvek žádáte:

Výše požadovaného příspěvku:

Stipendijní program pro studenty VŠ, SŠ a SOU
Program pro umělecky nadané děti
Program pro sportovně nadané děti

Uveďte, pro koho o příspěvek žádáte a důvod žádosti:

K žádosti přikládám (přílohy):
Požadovaná výše příspěvku:
Zde uveďte případné informace o zaměstnaneckých půjčkách a případných exekucích či insolvencích žadatele,
které váznou na jeho osobě:

Celkový měsíční příjem domácnosti (včetně soc. dávek a výživného):
Číslo účtu, nakterý má být příspěvek zaslán:
Prohlášení o poskytnutí osobních údajů a správností údajů:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje a informace jsou přesné, pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Jako žadatel o příspěvek od Nadace České pošty, správce osobních údajů, beru na vědomí, že zpracování těchto osobních údajů a údajů zvláštních kategorií je nezbytné v souvislosti s činností
nadace, tj. pro posouzení důvodů při rozhodování o nadačním příspěvku a pro případné uzavření darovací smlouvy. Pro tyto účely dochází dále
k ověření správnosti poskytnutých údajů žádajícího současného či bývalého zaměstnance České pošty, s.p. u tohoto zaměstnavatele, který je samostatným správcem osobních údajů. U zaměstnavatele je ověřována též informace o existujících exekucích či jiných dluzích, na základě kterých
jsou zaměstnancům realizovány srážky ze mzdy, neboť v takových případech hrozí v případě přímého poskytnutí příspěvku na účet obdarovaného
jeho zabavení oprávněnými věřiteli. Právním základem pro zpracování osobních údajů je realizace opatření před případným uzavřením darovací
smlouvy a případně též plnění povinností souvisejících s jejím uzavřením. Na straně České pošty, s.p. je právním základem pro zpracování oprávněný
zájem spočívající v ověření žadatele jako vlastního zaměstnance pro možnost jeho podpory.
Mé osobní údaje bude nadace zpracovávat pouze po omezenou dobu, nutnou pro posouzení žádosti o příspěvek, nejdéle po dobu deseti let od
uzavření darovací smlouvy. Mé osobní údaje budou zpřístupněny pouze osobám k tomu oprávněným a zavázaným mlčenlivostí. Osobní údaje
budou zpracovávány ručně i automatizovaně, v písemné i elektronické podobě. Náleží mi právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu,
právo vznést námitku, právo na omezení zpracování, právo na výmaz a právo podat stížnost u dozorového úřadu, která jsou stanovená dle platných
právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů.
V						

Dne			

Podpis zaměstnance

Nadace České pošty, IČO: 05654912, Politických vězňů 909/4, Praha 1, email: nadace@cpost.cz.

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK
Z PROGRAMU Pošta PRO BUDOUCNOST/příloha

Příloha / Popis situace, na co bude příspěvek použit:

