
 

 

Nadácia DAR 

Starohájska 10 | 917 01 Trnava | Slovenská republika 

   
 

 
Telefón 
033/55 59 471 

 Email 
nagyova.daniela@trnava-vuc.sk 

IČO 
37984241 

Internet 
www.trnava-vuc.sk 

  

 

Žiadosť  
o poskytnutie finančného príspevku 

 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 
Údaje osoby, ktorej je pomoc určená. 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo domu):  

Mesto/obec, PSČ:  

Dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

E-mail:  

Bankové spojenie (IBAN):  

 

2. ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI * 
Vyplňte iba v prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony a má zákonného zástupcu alebo opatrovníka. 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého bydliska (ulica, číslo domu):  

Mesto/obec, PSČ:  

Dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

 

3. ODÔVODNENIE ŽIADOSTI 
Dôvody, pre ktoré žiadate o poskytnutie finančného. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Číslo žiadosti 
(vypĺňa Nadácia Dar): 
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4. POPIS SÚČASNÉHO STAVU 

Stav žiadateľa: 

 slobodný/á 

 ženatý/vydatá 

 rozvedený/á 

 vdovec/vdova 

Zamestnanie: 

 zamestnaný 

 nezamestnaný                                        

 podnikateľ / živnostník 

 dôchodca 

 študent 

 iné ................................................ 

Počet osôb žijúcich v spoločnej domácnosti: 
(z toho počet nezaopatrených detí uveďte v zátvorke) 

 

Priemerný mesačný príjem na osobu: 
(súčet všetkých príjmov rodiny za mesiac delený 
počtom členov rodiny) 

 do 200 Eur 
 od 200 do 400 Eur 
 od 400 do 600 Eur 
 nad 600 Eur 

 

5. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV a ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti 

a potvrdzujem správnosť uvedených údajov. 

 

6. SÚHLAS SO ZVEREJNENÍM ÚDAJOV 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím alebo nesúhlasím so zverejnením údaju o výške poskytnutej 

čiastky, ktorá mi bude poskytnutá v prípade schválenia žiadosti, a to na webovom sídle Trnavského 

samosprávneho kraja, sociálnych sieťach TTSK  (Facebook a Instagram) a vo výročnej správe Nadácie 

Dar v tvare Meno a Priezvisko podporeného žiadateľa, suma v Euro a účel pomoci.** 
 

 súhlasím 
 nesúhlasím 

 

Dátum podania žiadosti:  

Podpis žiadateľa, príp. 
zákonného zástupcu: 

 

 
Poznámky: 
* Vyplňte iba v prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony a má zákonného zástupcu alebo opatrovníka. 
** V prípade súhlasu, označte možnosť Súhlasím a naopak.  
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Doplňujúce informácie ohľadne spracovania osobných údajov:   

Prevádzkovateľom:  Nadácia Dar, Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava, 917 01 Trnava, IČO: 37984241, zastúpená: Ing. Ivana 

Ondrušková, správkyňa, zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií pod číslom 203/Na-2002/762 

 

Účel:  administrácie žiadostí, evidencie podporených žiadateľov, spracovanie údajov za účelom uzatvorenia Darovacej zmluvy 

Doba uchovávania žiadosti: Dotknutá osoba udeľuje písomný súhlas po dobu po dobu nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov po dobu 5 rokov. V rámci uvedeného obdobia je 

prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje uchovávať a použiť na dohodnutý účel.  

 

Poučenie o právach dotknutej osoby:  Dotknutá osoba má zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov)   podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných 

údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto 

spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá osoba poskytla prevádzkovateľovi osobné údaje na 

základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom 

prevádzkovateľ bránil. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému 

riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 byť prevádzkovateľom informovaná o porušení ochrany 

osobných údajov.  Súčasne potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol informovaný o svojich právach  v zmysle nariadenia 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 

údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Oboznámením k spracúvaniu osobných údajov na adresu: Nadácia Dar 

Starohájska 10 917 07 Trnava 

 

Cezhraničný prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

 

Okruh príjemcov:  Trnavský samosprávny kraj 

 

 


