DOPORUČENÍ ZAMĚSTNANCE České pošty
k žádosti o příspěvek z programu Pošťáci SRDCEM

Jméno a příjmení:

Osobní číslo:

Adresa bydliště:

Telefon:

E-mail:

Pracovní zařazení:
Název subjektu jehož žádost podporuji:
Doporučil jsem v minulosti tento subjekt? (prosím zaškrtněte správnou variantu)

ANO

NE

Popište, jakou funkci v subjektu vykonáváte a jak se podílíte na jeho činnosti:

Doporučení žádosti subjektu (Popište, proč by podle Vás měl subjekt přispěvek dostat. V čem je jeho činnost
prospěšná, dále například jakých úspěchů dosáhl, jaké akce pořádá, kolik se zde angažuje lidí apod.)

Prohlášení o poskytnutí osobních údajů a správností údajů:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje a informace jsou přesné, pravdivé a poskytuji je dobrovolně. Jako doporučující osoba ve vztahu k žadateli
o příspěvek od Nadace České pošty, správce osobních údajů, beru na vědomí, že zpracování těchto osobních údajů 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 zaměstnance České pošty, s.p. u tohoto zaměstnavatele, který je samostatným správcem osobních údajů.
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 stanovené
podmínky žádosti, že jste zaměstnancem České pošty, s.p. 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

Vyplněnou žádost zašlete společně s doporučením zaměstnance České pošty do 28. února 2020 na adresu:
Nadace České pošty, Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1

DOPORUČENÍ ZAMĚSTNANCE České pošty
k žádosti o příspěvek z programu Pošťáci SRDCEM

Příloha:

