Schvalující doložka
schválen - neschválen
Schválení provedl
....................................
Datum a podpis schvalujícího
…...…............................................
Vydán průkaz číslo ….................... Dne ………............

Žádost o přihlášení k vydávání potravinové a ošacovací pomoci
Jméno: ……………………………………………………
Příjmení: ………………………………………………………
Pohlaví: …………………………………………………..
Datum narození: ………………………………………….
Adresa trvalého bydliště dle osobního dokladu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresa skutečného bydliště:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kontakt: Telefon: ……………………………………
Email: ………………………………………………………………………
Vydávání potravinové a ošacovací pomoci je žádáno z důvodu:
N – nouze, I – invalidita, S – samoživitel, 60+ důchodce, D – děti (počet ……..)
Jiné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
Celkový počet osob: ………………
Souhlas se zpracováním osobních údajů - GDPR
1. Uděluji tímto souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováváním poskytnutých osobních údajů správcem Pomoc od Srdce, z. s. sídlem
Mokropeská 2027, Černošice, pro účely stanovené níže. Tento souhlas uděluji pro následující údaje. Jméno, příjmení, bydliště, datum narození,
zdravotní stav, majetkové poměry a stav.
2. Účelem zpracování těchto osobních údajů je potravinová, ošacovací nebo ubytovací pomoc v azylovém bytě.
3. Souhlas je kdykoliv možné vzít zpět a to zasláním doporučeného dopisu statutárnímu řediteli spolku Pomoc od Srdce, z.s., Mokropeská 2027, 25228
4. Zpracování těchto osobních údajů je prováděno správním orgánem spolku.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno správním orgánem, osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, a to ani do třetích zemí, ani jiným
správcům či zpracovatelům v rámci Evropské unie.
6. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
a) vzít souhlas kdykoliv zpět
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
c) požadovat po nás písemnou formou a oficiální žádostí vysvětlení o zpracovávání osobních údajů.
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat či upravit dle stávající životní situace.
e) požadovat po nás likvidaci tohoto dokumentu.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováváním osobních údajů obrátit se na nás či na Úřad pro ochranu osobních
údajů.
7. Prohlašuji, že mé údaje jsou pravdivé. Nacházím se v nouzi a jsem senior, či rodič samoživitel.
8. Nebudu nikomu předávat interní informace o chodu dobročinného spolku a jeho dobrovolnících. Jediné co mohu předat je web
www.pomocodsrdce.com nebo na email pomocodsrdce@gmail.com
9. U každého, koho doporučím, zodpovídám za to, že pomoc spolku potřebuje, vysvětlím mu/jí jak pomoc funguje a vím, že pomoc opravdu
potřebuje. Jsem si vědom, že toto přijmutí klienta na doporučení je pouze ve výjimečných případech, osobně za doporučeného člověka ručím a budu
mu ku pomoci. Pokud s tímto nesouhlasím, nikomu nic nedoporučuji.
10. Každých 6 měsíců se automaticky likvidují všechny žádosti včetně všech podkladů a citlivých dat.
11. Každý únor a každý srpen do 25. v měsíci musíte tedy podat novou aktualizaci, novou pravdivou žádost. Každý si to hlídá sám. Pokud nebudete
v registraci, nemůžete využívat naše služby a pomoc.
12. Uvádím organizace a dobrovolníky kteří se o mně a mou rodinu též starají a jsem u nich v péči. Informace podávám pravdivé a úplné. Taktéž se na
tyto informace vztahuje mlčenlivost ze strany spolku.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nutném a nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a
zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Členové spolku, dobrovolníci a ostatní osoby zachovávají
mlčenlivost a to i po skončení pracovního poměru nebo prací. Po vyřazení z databáze díky nesplnění povinností, nežádoucímu
chování atp. není možné vrátit se zpět a využívat služby a pomoc spolku.
Žadatel bere na vědomí, že pomoc od spolku Pomoc od Srdce, z. s. v jakémkoliv směru a charakteru není nároková a o schválení
žádosti rozhoduje výhradně rada spolku, která zasedá 1x měsíčně vždy na konci kalendářního měsíce. Žádosti musí být do 25. v
měsíci v poště spolku, jinak se vaše žádost bude projednávat až v dalším kalendářním měsíci. Zamítnutí žádosti se nikdy
nezdůvodňuje.

-----------------------------------------------------

Podpis žadatele

