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ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DARU  
ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI 

                                                      (dále jen žadateli) 
Žádám o zaslání daru pro dítě: 
 
Jméno a příjmení dítěte:   ……………………………………………………………………………… 
 
Adresa bydliště dítěte:   ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 
Třída, kterou žák navštěvuje:  ……………………………………………………………………………… 
 
Bankovní účet č.:    ……………………………………………………………………………… 
 
Jméno a příjmení žadatele:  …………………………………………………………………………….. 
 
Adresa bydliště žadatele:   ……………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………… 
 
Kontaktní telefon žadatele:  ……………………………………………………………………………… 
 
Datum:……………………………………… 
 
Podpis žadatele: ……………………………………………………………         
 

*tento text vyplní ZŠ Doubrava- 
 
Vyjádření školy, zda žák nemá neomluvené hodiny za období: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum:……………………………………… 
 
 
Podpis ředitele školy:……………………………………………… 

 
 

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

o Vyplněný tiskopis nechte potvrdit školou k prokázání řádného plnění školní docházky. 

o Tiskopis je nutné odevzdat vždy do 31. 5. daného školního roku  na Obecním úřadě Doubrava, 
přízemí, kanc. č. 5, vždy v úřední dny. 

o Pokud žadatel nemá bankovní účet, bude dar vyplacen na pokladně na Obecním úřadě Doubrava, 
přízemí, kanc.č. 3, vždy v úřední dny.   
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Souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) 

udělený ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění 

Já, níže podepsaný/á (v případě nezletilého dítěte se uvedou údaje zákonného zástupce) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Trvalé bydliště:   

souhlasím se zpracováním svých osobních údajů a osobních údajů Obecním úřadem Doubrava  

v rozsahu těchto údajů: 

jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, bankovní účet. 

Tento projev vůle je platný pouze v případě, že mé osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném 
pro dosažení účelu zpracování uvedeného v tomto souhlasném prohlášení a v souladu s příslušnou legislativou 
v platném znění. 

Souhlas je poskytnut za účelem: 

Žádost o poskytnutý dar zákonnému zástupci dítěte. 

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů Obecním úřadem Doubrava po dobu: 

Do doby uplynutí platných skartačních lhůt dle schváleného skartačního plánu obce Doubrava. 

Souhlasím se zpřístupněním svých osobních údajů Obecnímu úřadu Doubrava: 

Obecní úřad je oprávněn použít mé osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem a po výše uvedenou 
dobu, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. 

Obecní úřad je dále oprávněn poskytnout mé osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím s Obecním úřadem 
Doubrava na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Obecní úřad 
zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. 

Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů). 

Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou 
poučen/a: 

 o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu, 

 o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu, 

 o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou 
definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s tímto souhlasem, nebo byl souhlas odvolán. 

Byl/a jsem také poučen/a o tom, že tato svá práva mohu uplatnit doručením žádosti na adresu obecního úřadu, 
úsek vnitřních věcí, Doubrava č.p. 599, 735 33. 

Beru na vědomí, že odvolání tohoto souhlasu může ovlivnit dosažení účelu, pro který byl tento souhlas vydán, 
pokud tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. 

Beru na vědomí, že budu postupovat v souladu zákona č. 568/1992 Sb. O dani z příjmu (v případě danění jako 
fyzická osoba, jsou od daně osvobozeny všechny vámi nabyté příležitostné dary, pokud jejich celková hodnota za 
jedno zdaňovací období nepřevyšuje částku 15 000,- Kč. Není důležité, zda jsou dary od jedné nebo více osob). 

 

V Doubravě dne …………………………  

 

 Podpis zákonného zástupce 

 

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

 Jméno a příjmení 

http://www.doubrava.cz/
mailto:podatelna@doubrava.cz

