
Žádost o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Šestý smysl pro fyzické 

osoby 

Informace o žadateli 

Jméno, Příjmení a titul:   …………………………………………………………………… 

Zákonný zástupce  

(např. u dítěte, osob s omezením/zbavením způsobilosti k pr. úkonům apod.) …………………………… 

 

Datum narození a rodné číslo  …………………………………………………………………… 

 

Adresa trvalého bydliště   …………………………………………………………………… 

 

Adresa pro doručování (je-li odlišná) …………………………………………………………………….. 

 

Kontaktní email    …………………………………………………………………….. 

 

Kontaktní telefon    …………………………………………………………………….. 

 

Zaměstnání/studium apod.   ……………………………………………………………………. 

 

Informace o finanční situaci žadatele 

 

Žiji ve společné domácnosti s   ……………………………………………………………………. 

 

Příjmy společné domácnosti:   

 

Čestně prohlašuji, že já či osoby se mnou žijící ve společné domácnosti pobírají následující příjmy, či příspěvky 

apod. 

 

Příjem z odměn za práci, stipendia, výkon funkce apod.: 

Invalidní, sirotčí, vdovský důchod: 

Příspěvek na bydlení: 

Přídavek na dítě: 

Příspěvek na auto, dopravu: 

Rodičovský příspěvek: 

Sociální příplatek: 

Výživné či dávky pěstounské péče apod.: 

Příspěvky od jiných institucí či neziskových organizací (nadací, nadačních fondů, občanských sdružení apod.): 

Ostatní příjmy a příspěvky (např. příjem z pronájmu nemovitostí, dividend, autorských práv apod.): 

 

Informace o žádosti  

 

Charakteristika účelu žádosti (o co a proč žádáte, pro koho je pomoc určena apod.- stručné vymezení): 

 ……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Předpokládaná výše nákladů a jejich charakteristika:  

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Požadovaná výše nadačního příspěvku příp. jeho forma (peněžní příspěvek, věcné dary apod.): 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Přílohy- nepovinné, dodatečně můžete být vyzvání k jejich předložení, postačí naskenované či kopie 

 

1. Doložení sociálního hlediska žádosti (např. kopie potvrzení o výši příjmů od zaměstnavatele, kopie o 

rozhodnutí sociálního odboru, ČSSZ apod. 

2. Doložení kopií případného zdravotního hlediska žádosti 

 

 

Prohlášení a souhlas s nakládáním s osobními údaji 

 Žadatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 

údajů v platném znění (dále jen ,,zákon“) se shromažďováním, zpracováním a uchováním svých osobních údajů 

(dále jen ,,nakládání s osobními údaji“) uvedených v této Žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku (dále jen 

,,žádost“), a to pro Nadační fond Šestý smysl, IČ: 016 43 916 se sídlem: V.P. Čkalova 784/22, Bubeneč 160 00 

Praha 6, zapsaný u Městského soudu v Praze v oddílu N, vložce č. 1044 (dále jen ,,správce“ nebo ,,NF“).  

Zpracování osobních údajů je stanoveno v rozsahu jméno, příjmení, titul, rodné číslo a datum narození, 

adresa trvalého bydliště a adresa pro doručování, u Právnických osob v rozsahu osobních údajů jejich 

statutárních orgánů, a to vždy za účelem vedení evidence žadatelů o poskytnutí nadačního příspěvku, kontroly 

použití nadačního příspěvku, vedení evidence dárců a obdarovaných a uveřejnění ve výroční zprávě NF. Žadatel 

dále uděluje souhlas s nakládáním s osobními údaji v rozsahu svých podobizen a fotografií a jména, příjmení a 

bydliště obdarovaného na webových stránkách NF nebo stránkách NF v rámci sociální sítě Facebook či Twitter.  

Žadatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené počítačové 

databáze. Tyto osobní údaje budou správcem ve smyslu zákona zpracovány po celou dobu existence NF a dále 

po dobu, po kterou dle platné právní úpravy trvá povinnost uchovávat dokumentaci NF po jeho zániku. Žadatel 

souhlasí s tím, aby osobní údaje potřebné na dosažení účelu nakládání s osobními údaji obsažené v žádosti, 

v úředních dokladech a přiložených listinách byly kopírovány, skenovány anebo jinak zaznamenávány 

v informačním systému vedeném NF pro potřeby nakládání s osobními údaji, za účelem a v rozsahu nezbytném 

pro zpracování osobních údajů správcem.  

 Žadatel prohlašuje, že jím uvedené údaje v žádosti jsou aktuální, správné, právně nezávadné a pravdivé 

a v případě jakékoliv změny toto oznámí NF. Žadatel bere na vědomí, že má práva dle zákona č. 101/2000 Sb., 

tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může svůj souhlas kdykoliv písemně bezplatně odvolat a má 

právo žádat informace a vysvětlení, výpis či opravu svých osobních údajů, pokud o to správce písemně požádá.  

 

o Souhlasím s podmínkami nakládání s osobními údaji dle výše uvedeného prohlášení a souhlasu 

 

 

 

 

 

V …………….. dne: ………………….. 

 

 

 

        

žadatel 


