
 Adresa žadatele:

Bankovní spojení: Bankovní spojení:

V ………………………...……………dne…………......…………. Podpis osoby zastupující žadatele (razítko)

4. Požadovaná částka v Kč:

5. Účel, na který žadatel chce dotaci použít:

6. Doba, v níž má být dosaženo účelu dotace:

Datum narozen²:

7. Odůvodnění žádosti:

8. Seznam příloh:

Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Svitavy

VYPLNÍ POUZE FYZICKÉ OSOBY

Tel:

2. Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:

Název žadatele, sídlo, právní forma:                         
(např. s.r.o., a.s. atd.)

1. Identifikace osob, zastupujících pravnickou osobu s uvedením 
právního důvodu zastoupení:

Tel: e-mail:

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl a výše tohoto podílu:

VYPLNÍ POUZE PRÁVNICKÉ OSOBY

v oblasti
podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění

Jméno, příjmení a datum narození:

DIČ:IČ:

e-mail:

popelkat
Text napsaný psacím strojem
Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů (viz 2. strana tohoto formuláře)

popelkat
Text napsaný psacím strojem



 

 

 

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů  
(vyplní pouze fyzické osoby) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalý pobyt:  

 
Tímto dávám městu Svitavy, se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy, IČ 00277444,  
výslovný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, tzv. „GDPR“) ke zpracování následujících osobních údajů: 
 
 základní identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého 

pobytu, 
 kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefonní číslo, jiná doručovací adresa, ID datové schránky, 
 bankovní spojení, číslo účtu, 
 
které jsem správci sám/sama sdělil/a, nebo které byly získány z veřejných zdrojů (registrů a jiných 
veřejných databází a evidencí a z informací ze sociálních sítí a internetu, které jste tam sám/sama 
umístil/a) nebo od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zapracovávání mých osobních údajů, 
a to k následujícímu účelu uskutečňovanému samotným správcem nebo osobami jím pověřenými: 
 
Zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
v rámci grantového programu města Svitavy pro rok 2020 v oblasti „Poskytování příspěvku na 
ošetření významných stromů“. 
 
Zpracování osobních údajů je uskutečňováno správcem, ale osobní údaje mohou být zpracovávány 
také arboristickou firmou, která na základě výzvy odboru životního prostředí MěÚ Svitavy 
zpracuje  cenovou nabídku na ošetření stromů, který je předmětem této žádosti o poskytnutí 
dotace. 
 
Čestně prohlašuji, že osobní údaje, které jsem poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. 
 
Tento souhlas je udělen na dobu určitou, a to na dobu trvání vymezeného účelu.  
 
Tento souhlas je dobrovolný. Prohlašuji, že poskytnutím souhlasu nebylo podmíněno plnění či 
uzavření smlouvy ani poskytnutí jiné služby. 
 
Tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolat souhlas lze v písemné formě, a 
to doručením na adresu sídla správce. Odvolání souhlasu je účinné ode dne doručení. 
 
Více informací o zpracování osobních údajů lze nalézt v Informacích o zpracování osobních 
údajů, dostupných na webu www.svitavy.cz. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: 
poverenec@svitavy.cz.  
 
 
 

Svitavy ___________ _________________________ 
subjekt údajů 

         (podpis)   
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