
Príloha č. 1 k VZN č. ............................ 

Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu mimoškolských voľnočasových  aktivít 

dieťaťa v oblasti kultúry, záujmového vzdelávania a športu na základe VZN obce 

Súľov - Hradná č. ................................ 

 

1. Údaje o žiadateľovi: 
/zákonný zástupca dieťaťa; osoba, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu/ 

 

 

Meno a priezvisko:    .................................................................. 

Adresa trvalého pobytu:   .................................................................. 

Tel. kontakt:      .................................................................. 

Email:      .................................................................. 

 

2. Údaje o dieťati: 
/dieťa s trvalým pobytom na území obce Súľov – Hradná; dieťa, ktoré v príslušnom kalendárnom roku dovŕši 5. rok 

svojho veku a v príslušnom kalendárnom roku nedovŕši 16. rok svojho veku/ 

 

Meno a priezvisko:     ................................................................... 

 

Adresa trvalého pobytu:   ...................................................................  

 

Dátum narodenia:     ................................................................... 

 

 

3. Údaje o voľnočasovej aktivite: 
 

Názov organizácie:     .................................................................... 

 

Mimoškolská voľnočasová aktivita:  .................................................................... 

     

 

4. Spôsob poskytnutia dotácie: 

a) v hotovosti 

b) na bankový účet /uviesť č. účtu vo formáte IBAN/ 

 

................................................................................................................................. 

 

.........................................      .......................................... 

      miesto a dátum                                                                                  podpis žiadateľa 

 

 

 

Neoddeliteľnou prílohou k Žiadosti o poskytnutie dotácie je kópia potvrdenia o zaplatení minimálnej 

výšky určenej dotácie na účel podľa čl. V, bod 1 VZN č. ............................................ 



Súhlas dotknutej osoby 

vo vzťahu k povinnosti ochrany osobných údajov v zmysle GDPR – Nariadenie európskeho parlamentu 

a Rady EÚ 2016/679 /GDPR/ o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ako aj Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Dolupodpísaný/á /titul, meno, priezvisko/: 

.............................................................................................................................................................................. 

Trvalý pobyt /ulica, PSČ, mesto, štát: 

.............................................................................................................................................................................. 

Tel. číslo:  

.............................................................................................................................................................................. 

Email: 

.............................................................................................................................................................................. 

/ďalej len dotknutá osoba/ 

Udeľujem / neudeľujem* 

Prevádzkovateľovi: Obec Súľov – Hradná, IČO: 00321656, Súľov – Hradná č. 65, 013 52  

 

Súhlas* Účel a rozsah 

 

 

udeľujem / neudeľujem 

Účel – spracovanie osobných údajov pre potreby 

spracovania žiadosti o poskytnutie dotácie na 

podporu mimoškolských voľnočasových aktivít 

Rozsah – bežné osobné údaje / meno, priezvisko, 

titul, trvalý pobyt, dátum narodenia, tel, č., email 

 

Zároveň ako zákonný zástupca dieťaťa udeľujem / neudeľujem súhlas na spracovanie jeho osobných 

údajov.  

Udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov udeľujem na obdobie:  

Od .......................................... do .......................................... do odvolania 

 

Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a RE č. 2016/679 /GDPR/ o ochrane osôb pri spracúvaní 

osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 

Z.z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.  

 

V ......................................., dňa .................................               .................................................................... 

                                                                                                                Podpis dotknutej osoby 

 

* nehodiace sa prečiarknite 


