Číslo žádosti (nevyplňujte):

Podací razítko:

Individuální žádost o dotaci z fondu města Holešova v r. 2021
(pro fyzické osoby)
1. Informace o žadateli, identifikační údaje
Jméno a příjmení žadatele o dotaci:

Adresa:
E-mail:
Mobilní telefon:

Telefon:
Bankovní účet – číslo účtu včetně kódu
banky:
Kontaktní osoba:

2. INFORMACE O POŽADOVANÉ DOTACI
Účel dotace:

Dotační období:
Požadovaná částka dotace:
Výše spolufinancování
(vlastní zdroje žadatele i ostatní zdroje
od jiných subjektů):

Název subjektu
Vlastní zdroje

Částka (Kč)

Doba, v níž bude požadovaná dotace
využita:
Odůvodnění žádosti – uveďte, na jaký
účel a aktivity finanční podporu
využijete (max. 1 strana formátu A4):

3. OSTATNÍ INFORMACE

Fakturu, či jiný doklad o zaplacení věci / podpory / odkaz / objednávku atp. Dle konzultace s vedoucí
odboru SVZ. Žadatel potvrzuje pravdivost a úplnost všech uváděných údajů. Žadatel prohlašuje,
že má ke dni podání žádosti splněny všechny své smluvní i zákonné závazky vůči městu v jeho
samostatné působnosti.
Dále prohlašuji, že jsem byl(a) správcem-zpracovatelem osobních údajů v souladu s ustanovením článku
13 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“),
informován(a) o zpracování osobních údajů v předmětné věci, zejména o účelu a oprávnění zpracování
OÚ, kategorii příjemců OÚ, době uložení OÚ apod.
Informace o zpracování OÚ v podrobnostech viz www.holesov.cz.
Dále beru na vědomí poučení o právech subjektu údajů podle ustanovení čl. 15 – 21 GDPR (právo na
přístup k OÚ, právo na výmaz OÚ, právo na opravu OÚ, právo vznést námitku proti zpracování OÚ,

právo na přenositelnost OÚ, právo podat stížnost) s tím, že tato práva lze u správce uplatnit písemně
prostřednictvím Pověřence pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní údaje na pověřence: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, Holešov, telefonní spojení:
573 521 111, e-mail: poverenec@mikroregionholesovsko.cz.

Jméno a příjmení žadatele o dotaci.

Podpis:

Seznam příloh k žádosti:

Komentář:

Schválená finanční podpora
pro rok 2021 (vyplňuje město
Holešov):

