Žádost o finanční příspěvek, poskytovaný obcí
Držková na předškoláka MŠ Držková

Jméno a příjmení dítěte:
Datum přijetí dítěte do posledního ročníku MŠ Držková:
Adresa trvalého pobytu dítěte:
Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce):
Adresa trvalého pobytu žadatele:
Telefonní kontakt, e-mail1:

Žadatel může v případě zájmu doručit vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí
finančního příspěvku obcí Držková na předškoláka MŠ Držková, okres Zlín (dále jen
„Příspěvek“) poštou nebo osobně na adresu: Obecní úřad Držková, Držková 106, 763 19.
Dnem podání žádosti se rozumí datum odevzdání do poštovní přepravy nebo datum převzetí
na Obecním úřadu Držková při osobním podání. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn
na výše uvedených kontaktech.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s pravidly pro poskytování Příspěvku, schválenými
Zastupitelstvem obce Držková dne 9. 5. 2019 usnesením č. j. III/2019/7.
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a úplné.
Beru na vědomí, že obec Držková je oprávněna kontrolovat údaje uvedené v žádosti
o Příspěvek (údaje o přihlášení dítěte k trvalému pobytu a datum přijetí dítěte do posledního
ročníku MŠ), kterými je podmíněn nárok na Příspěvek.
Beru na vědomí, že obec Držková jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů2. Osobní údaje uvedené v žádosti o Příspěvek
jsou zpracovávány pro účely administrace a výplaty Příspěvku na základě plnění právní
povinnosti a oprávněných zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. a), c) Obecného nařízení). Osobní
údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádnému dalšímu příjemci.
1

Údaj pro efektivnější komunikaci se zákonným zástupcem
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)
2

Jsem si vědom/vědoma toho, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle
ust. § 21 odst. 1 písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Datum:

Podpis žadatele (zákonného zástupce):

