Město Rokytnice v Orlických horách
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU KULTURY A
NEZISKOVÝCH AKTIVIT
Dotace pro rok:

2022

Žadatel:
(jméno, název)

Adresa/sídlo:
Datum narození/ IČO:
Právní forma žadatele:
Bankovní spojení:
Statutární zástupce:
(jméno a příjmení)

Funkce,
právní důvod zastoupení:

Telefon:
E-mail:
Osoby s podílem v této právnické osobě:

Osoby v nichž má právnická osoba podíl a výše toho podílu:

Požadovaná výše dotace:

Účel (akce, projekt) na který chce žadatel dotaci využít:

Doba, v níž má být dosaženo účelu (časový harmonogram akce, projektu):

Odůvodnění žádosti (charakteristika akce, dosavadní činnost žadatele):

Celkové náklady akce včetně rozpočtu jenotlivých položek a způsobu použití dotace:

Výnosy z celé akce (např. prodej vstupenek, knih, upomínkových předmětů, prodej
občerstvení, dobrovolné příspěvky od dárců apod.):

Seznam povinných příloh žádosti:
1. Potvrzení o vedení účtu
2. Popis projetktu (v rozsahu alespoň 1 strany A4 se zaměřením na popis splnění hodnotících kritérií)

V Rokytnici v Orlických horách dne:

Podpis žadatele/statutárního zástupce:
Informace o zpracování osobních údajů:
Podáním žádosti berete na vědomí, že jsou zpracovávány osobní údaje za účelem evidence a zpracování žádostí a
uzavírání smluv o poskytnutí dotace. Zpracovávání probíhá v souladu s právními důvody dle čl. 6 odst. 1 písm. b)
nařízení GDPR– zpracování je nezbytné pro splnění smluvní povinnosti a čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR –
zpracování nezbytné pro plnění právní povinnosti. Konkrétně jde o povinnosti stanovené zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. Pro uvedený účel jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů: adresní a
identifikační osobní údaje, FO – jméno, příjmení, datum narození/IČO, adresa, e-mail, telefon, č. účtu, datum
narození, PO – název, sídlo, IČO, jednající osoba, e-mail, telefon, č. účtu.
Zpracování probíhá písemně i elektronicky, osobní údaje jsou chráněny technickými a personálními opatřeními.
Osobní údaje zpracovává odbor finanční a organizační a správní a jsou předávány také Radě města Rokytnice
v Orlických horách a Zastupitelstvu města Rokytnice v Orlických horách. Osobní údaje jsou zveřejňovány na
úřední desce a na webu města www.rokytnicevoh.cz v sekci „městský úřad – úřední deska“ a v podobě usnesení
rady nebo zastupitelstva v zápisech a ve zpravodaji. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu stanovenou právními
předpisy a Spisovým řádem a skartačním plánem poskytovatele dotace. U některých dotací jsou údaje zveřejněny
po dobu 3 let na elektronické úřední desce.

V Rokytnici v Orlických horách dne:

Podpis žadatele/statutárního zástupce:

