ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE NADAČNÉHO PRÍSPEVKU
(FYZICKÁ OSOBA)

ŽIADATEĽ:
Vyplní žiadateľ, príp. užívateľ nadačného príspevku
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia/ rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky):
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo):
Zákonný zástupca (rodič, pestún, opatrovateľ):
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia/ rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:
Bankové spojenie(číslo učtu, názov banky):
Kontaktné údaje (email, telefónne číslo):
STRUČNÝ POPIS FINANČNEJ SITUÁCIE:
Prečo o podporu žiadate, pravidelný mesačný zdroj príjmov všetkých členov domácnosti, priemerné mesačné
životné náklady domácnosti, počet zárobkovočinních osôb zdieľajúcich domácnosť so žiadateľom (ku dňu
podania žiadosti)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
UČEL POUŽITIA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU:
Zvoľte príslušný účel, príp. uveďte daľší(účel príspevku musí byť v súlade s cieľmi nadácie)
Nadačné príspevky sú udeľované na podporu projektov alebo na podporu jednotlivcom, hlavne v týchto
základných oblastiach:
1) Podpora zdravotnej starostlivosti:
a) detí
b) dospelých
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2)
3)
4)
5)

Vybavenie zdravotníckych zariadení
Rozvoj zdravotnej starostlivosti, výskum, vývoj
Vzdelávanie vo zdravotníctve
Ostatné

POŽADOVANÁ FORMA A HODNOTA NADAČNÉHO PRÍSPEVKU:
Zvoľte jednu z daných možností, príp. uveďte inú
1) Jednorázový príspevok vo výške € …………………………………………
2) Výška príspevku nie je žiadateľom stanovená
PREHLÁSENIE O TOM, ČI SÚ POŽADOVANÉ ALEBO ZAJISTENÉ NA TENTO ÚČEL PROSTRIEDKY Z ÍNÝCH
ZDROJOV A V AKEJ HODNOTE:
Uveďte požadované údaje, príp. doplňte ďaľšie
1) NIE
2) ÁNO
Iné prostriedky z týchto zdrojov:
Iné prostriedky v tejto hodnote:
ODÔVODNENIE ŽIADOSTI:
Napíšte stručné odôvodnenie žiadosti, účel využitia požadovaného príspevku, presné označenie vybraných
pomôcok atď.:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POVINNÉ PRÍLOHY:
Prikladá sa čo najviac informácii potrebných na posúdenie žiadosti
1) lekárska správa
2) preukaz ZTP/P (kópia)
3) ponukový list dodávateľa, cenová kalkulácia či proforma faktúra
4) popis pomôcky s fotografou
5) vyjadrenie poistovne, či poskytuje príspevok na Vami žiadanú vec
6) iné
SÚHLAS NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Zaškrtnite príslušné možnosti. Bez udelenia Vášho súhlasu žiadosť nemôže byť spracovaná.
podpisom na tejto žiadosti zároveň vyhlasujem, že som osobou staršou ako 16 rokov a:
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udeľujem/e (zaškrtnúť) výslovný a dobrovoľný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu
uvedenom v tejto žiadosti. Súhlas udeľujem pre Nadácia anjelské krídla, so sídlom Slovenských
dobrovoľníkov 135/30, IČO 50622510, DIČ 2120409786, zapísanú v Registri nadácií vedený Ministerstvom
vnútra SR pod č. 203/Na-2002/1152. Súhlas udeľujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.a) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z .z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Súhlas dávam na nasledovné účely:
Minimálne jeden účel musí byť zaškrtnutý na spracovanie žiadosti
I. Zabezpečenie vybavenia žiadosti
II. zverejnenie svojej fotografie tváre/videa na tabuli Nadácie
III. zverejnenie svojej fotografie na nadačnej web stránke www.nadaciaanjelskekridla.sk
IV. zverejnenie svojej fotografie na sociálnych sieťach, ktoré spolupracujú s nadáciou (ako facebook,
twitter, instagram, linkedin a pod... )
V. zverejnenie svojej fotografie v tlačových a propagačných materiáloch nadácie
VI. zverejnenie svojej tváre vo video prezentačných materiáloch nadácie.
Súhlas/y na spracovanie osobných údajov môžem kedykoľvek počas doby ich spracovania odvolať, a to aj
jednotlivo. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté zákonné spracovávanie mojich osobných údajov do doby jeho
odvolania, t. j. odvolanie nepôsobí spätne. Týmto zároveň potvrdzujem, že som sa pred podpísaním tejto
žiadosti oboznámil s Informáciami o podmienkach spracovania osobných údajov, ktoré nájdete na
www.nadaciaanjelskekridla.sk v časti „O nás“ a „Ochrana osobných údajov“.
Odvolanie súhlasu môžem urobiť ich doručením na vyššie uvedené sídlo prevádzkovateľa, alebo
prostredníctvom e-mailu na: info@nadaciaanjelskekridla.sk.
Súhlasím, aby moje osobné údaje boli spracované manuálne aj automatizovanými prostriedkami.
PREHLÁSENIE:
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné, pravdivé a správne a aktuálne a poskytujem ich
dobrovoľne. Bez vyplnenia časti Ochrana osobných údajov Vaša žiadosť nemôže byť spracovaná!

V: …………………..…………………….. DŇA: ……………………………
PODPIS ŽIADATEĽA: …………………………………………………………
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UPOZORNENIE NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA:
Na poskytnutie príspevku nieje právny nárok.
Nadácia je oprávnená vyžiadať si ďaľšie podklady potrebné pre posúdenie oprávnenosti žiadosti. Nadácia si
môže pre svoje rozhodnutie opatriť odborný posudok.
Nadácia je oprávnená žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku odmietnuť a odmietnutie nieje povinná
žiadateľovi zdôvodňovať..
Nadácia je oprávnená požadovať vrátenie nadačného príspevku v prípade, že žiadateľ v žiadosti uvedie
nepravdivé alebo hrubo skresľujúce údaje.
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