
                            
                Nadační fond AD Group srdcem 
                        IČO 08444099 
                        Sochorova 3178/23, 616 00 Brno 
                        Účet č. 123-249260297/0100 
                           Email: info@adgroupsrdcem.cz 

 

ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK– FYZICKÁ OSOBA 

 

 

Jméno, příjmení a firma garanta projektu  ……………………………………………… 

 

INFORMACE O ŽADATELI: 

 

Jméno žadatele:  

Trvalé bydliště:  

Korespondenční adresa:  

Telefonní číslo:  

Mail:  

Datum narození / RČ:  

Bankovní spojení, číslo účtu:  

Představení žadatele / čím se 

zabývá: 

 

 

 

INFORMACE O POŽADOVANÉM DARU: 

 

Forma daru: Finanční pomoc/ služba / součinnost / atd. 

Pro koho je dar určen:  

Účel daru:  

Požadovaná hodnota / objem daru:  

Celkové náklady na realizaci:  

Termín plnění:  

 

 

 

 

V   dne:    ………………………………………….. 

      Podpis žadatele 
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Prohlášení a souhlas s nakládáním s osobními údaji: 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto formuláři, případně, které jsem ústně či písemně 

sdělil/a zástupci Nadačního fondu, jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků 

uvedení nepravdivých údajů. Žadateli automaticky nevzniká nárok na uzavření smlouvy, nejedná se 

o veřejný příslib. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v 

platném znění (dále jen „zákon“) uděluji tímto Nadačnímu fondu AD Group srdcem, se sídlem 

Sochorova 3178/23,616 00, Brno, zapsaný v Nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Brně oddíl N, vložka 726 (dále jen „Nadační fond“), dobrovolně souhlas se zpracováním osobních 

údajů v níže uvedeném rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu existence Nadačního fondu a dále 

po dobu po kterou trvá, dle platné právní úpravy, povinnost uchovávat dokumentaci Nadačního 

fondu po jeho zániku. Rozsah poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení a titul, datum 

narození, adresa trvalého bydliště (ulice, město, PSČ).  

 

Účel:  

 

• vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku, v případě schválení žádosti ze strany 

Nadačního fondu i za jejím účelem  

 

• kontrola použití poskytnutého příspěvku  

 

• vedení evidence darů a obdarovaných  

 

Zároveň souhlasím, aby osobní údaje potřebné na dosažení účelu zpracování osobních údajů 

obsažené v žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku, v úředních dokladech a přiložených listinách 

byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány v informačním systému vedeném 

Nadačním fondem pro potřeby zpracování v informačním systému, kterého jsou přílohou, za 

účelem a v rozsahu potřebném k dosažení účelu zpracování osobních údajů Nadačním fondem.  

 

Pro úplnost tímto výslovně souhlasím, v případě poskytnutí daru, s uvedením mých osobních údajů 

v uvedeném rozsahu: jméno, příjmení jako obdarovaného na webových stránkách Nadačního fondu 

a jeho sociálních sítích, webu ad-group.cz a sociálních sítích AD Group, případně firem patřících do 

skupiny AD Group, uvedených na webu ad-group.cz.  

 

Žadatel prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé a v případě jakékoliv změny 

poskytnutých osobních údajů tuto změnu oznámí Nadačnímu fondu.  

 

 

 

 

 

 

V   dne:    ………………………………………….. 

      Podpis žadatele 
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