GIACOMINI nadácia
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Tel.: +421 41/76 45 223

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0032 4609 9059
IČO: 42349265, DIČ: 2120003314
Email: nadacia@giacomini.sk, Web: nadacia.giacomini.sk

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) udeľujem
týmto nadácii GIACOMINI Nadácia, IČO: 31613195, so sídlom Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina, zapísanej do registra nadácií vedeného
Ministerstvom vnútra SR pod číslom 203/Na-2002/1066 (ďalej len „GIACOMINI nadácia“), dobrovoľne súhlas so spracovaním osobných
údajov v nižšie uvedenom rozsahu a na účel tam uvedený, po dobu nevyhnutnú k spracovaniu týchto osobných údajov.

Rozsah poskytnutých osobných údajov
Meno, priezvisko a titul:
Adresa trvalého bydliska (ulica, mesto, PSČ):
Kópia dokumentu preukazujúca zdravotný stav žiadateľa o príspevok.
Všetky osobné údaje poskytnuté žiadateľom o príspevok v dokumentoch
predložených nadácii GIACOMINI nadácia, napr. v dotazníku a čestnom
prehlásení žiadateľa o príspevok.
Účel
Vedenie evidencie žiadateľov o poskytnutie nadačného príspevku, v prípade schválenia
žiadosti zo strany GIACOMINI nadácia i za jej účelom
Kontrola použitia poskytnutého príspevku
Marketingové účely GIACOMINI nadácia
Vedenie evidencie darov a obdarovaných
Zároveň súhlasím, aby osobné údaje potrebné na dosiahnutie účelu spracúvania osobných údajov obsiahnuté v úradných dokladoch
a priložených listinách boli kopírované, skenované alebo ináč zaznamenané v informačnom systéme vedenom
GIACOMINI nadácia pre potreby spracúvania v informačnom systéme, ktorého sú prílohou, za účelom a v rozsahu potrebnom
k dosiahnutiu účelu spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. GIACOMINI nadácia prehlasuje, že osobné údaje použije len
k vyššie uvedenému účelu.
Pre úplnosť týmto výslovne súhlasím, v prípade poskytnutia daru, s uvedením mojich osobných údajov v uvedenom rozsahu: meno,
priezvisko ako obdarovaného na internetových stránkach nadacia.giacomini.sk a v rámci sociálnej siete Facebook.
Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a v prípade akejkoľvek zmeny poskytnutých
osobných údajov túto zmenu oznámi prevádzkovateľovi.
V prípade, že účel spracúvania osobných údajov bude dosiahnutý, tieto budú zlikvidované ak právne predpisy neustanovujú inak.

V

dňa

.
podpis dotknutej osoby

Poučenie
-

udelený súhlas možno kedykoľvek odvolať písomným listom doručeným do sídla GIACOMINI nadácia
poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a prevádzkovateľ nemá právny nárok na ich získavanie
máte právo na informácie, odpis, opravu Vašich osobných údajoch vedených v informačnom systéme, a to v sídle
GIACOMINI nadácia
ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
v prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo podaní námietky budú tieto zlikvidované

GIACOMINI nadácia
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Tel.: +421 41/76 45 223

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0032 4609 9059
IČO: 42349265, DIČ: 2120003314
Email: nadacia@giacomini.sk, Web: nadacia.giacomini.sk

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNEJ POMOCI
Názov projektu:

I. Informácie o predkladateľovi
Názov organizácie / Meno FO (pre koho sa žiada pomoc):

Adresa (Ulica, číslo, mesto, PSČ):

Telefónne číslo:

E-mail:

Právna forma organizácie:

Meno štatutárneho zástupcu / rodiča:

Číslo účtu žiadateľa o ﬁnančný príspevok (v tvare IBAN):

II. Informácie o ﬁnančnej výpomoci:
Celková suma potrebná na projekt:

Stručný opis projektu:

Približný návrh rozpočtu:

Účel použitia ﬁnančných prostriedkov:
choroba/ nemoc
hmotná núdza
ochrana životného prostredia
iné
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Cieľová skupina a hlavný prínos pre ňu:

III. Odôvodnenie spolupráce s Nadáciou Giacomini:
Výhody pre Nadáciu Giacomini ako podporovateľa:

Prezentácia nadácie Giacomini, kde, akým spôsobom (napr. medializácia):

Ktoré ďalšie spoločnosti sa podieľajú na projekte a akou formou:

IV. Prípadné ďalšie informácie:

Týmto čestne prehlasujem, že uvedené údaje sú pravdivé a aktuálne. Ďalej prehlasujem, že za posledných 36 mesiacov nebol voči
našej organizácii, ani voči mojej osobe podaný návrh na uloženie ochranného opatrenia alebo inej sankcie, ani nebola uložená nijaká
sankcia, nebolo voči členom výkonných orgánov našej organizácie vznesené obvinenie alebo uložená sankcia za porušenie
protikorupčných zákonov, ani neprebieha vyšetrovanie úradov činných v trestnom konaní, orgánov ﬁnančnej správy alebo iného
ústredného orgánu.
Týmto ďalej prehlasujem, že žiadna z osôb konajúcich voči Nadácii Giacomini, resp. podieľajúcich sa zo strany našej organizácie
na plnení pripravovanej zmluvy nie je v konﬂikte záujmov voči Nadácii Giacomini a pokiaľ sa do konﬂiktu dostane, zaväzuje sa to
oznámiť Nadácii Giacomini bez zbytočného odkladu.

Dátum:

Miesto:
Podpis žiadateľa/ pečiatka organizácie

GIACOMINI nadácia
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
Tel.: +421 41/76 45 223

Číslo účtu: SK90 0200 0000 0032 4609 9059
IČO: 42349265, DIČ: 2120003314
Email: nadacia@giacomini.sk, Web: nadacia.giacomini.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
A. Prevádzkovateľ osobných údajov

Spoločnosť Giacomini Slovakia s.r.o. je správcom osobných údajov na stránkach www.nadacia.giacomini.sk. Určujeme ako budú vaše
osobné údaje spracovávané a za akým účelom.

Kontaktné informácie:
GIACOMINI NADÁCIA
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
IČO: 42349265, DIČ: 2120003314
Email: nadacia@giacomini.sk

B. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu v akom ste nám ich poskytli a to jednak v súvislosti s plnením záväzkov poskytovaných služieb
(bezplatných, ako aj na základe zmluvného vzťahu v prípade platených služieb) alebo ktoré sme zhromaždili inak a spracovávame ich
v súlade s platnými právnymi predpismi.

Neplnoletí

Osoba mladšia ako 16 rokov nesmie zasielať spoločnosti Giacomini Slovakia s.r.o. žiadne informácie. V prípade, že ste mladší, budete na
používanie týchto stránok a služieb, realizáciu nákupov alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo
právneho zástupcu.

C. Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje pre realizáciu objednávky
Spracovávané osobné údaje:
•
•
•
•

Meno a priezvisko
Adresa
Telefónne číslo
E-mailová adresa

Odber informačných správ ohľadom servisu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných platených
službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.
Zasielanie emailov o novinkách
Informácie o novinkách v obore, nových článkoch, alebo akciách a súťažiach na našich stránkach Vám budeme zasielať výhradne iba
na základe Vášho súhlasu, ktorý nám môžete dať pri odoslaní formulára. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý Vám pošleme na
Váš email, čím zabezpečujeme kontrolu, že súhlas poskytujete práve pre zadanú emailovú adresu a táto patrí Vám. Tento súhlas je
dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

