Příloha žádosti č. 6

Údaje o členu domácnosti a jeho příjmech
Vyplní každý člen domácnosti/osoba s bydlištěm v nemovitosti (s výjimkou žadatele).

Jméno

Příjmení

Datum narození

Trvalý pobyt
Bydliště
Dítě, žák /student denního studia do 26 let
(doložit potvrzení o studiu u osob 18-26 let)

ANO

NE

Důchodce pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně

ANO

NE

Výše čistých příjmů v roce 2020
Typ příjmu

Částka v Kč

Dokumenty k prokázání příjmů

Příjmy podléhající
dani z příjmu dle
zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů

* Přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo
dokument potvrzený zaměstnavatelem, ve kterém je
uvedena hrubá mzda, výše záloh na daň z příjmu, výše
pojistného na zdravotní a sociální pojištění

Důchod (starobní,
invalidní, vdovský,
vdovecký, sirotčí)

* Potvrzení o výši a druhu pobíraného důchodu vystavené
ČSSZ 1 (lze o něj zažádat i elektroniky prostřednictvím
https://eportal.cssz.cz)
* Informace o druhu a výši vyplacených dávek nemocenského
pojištění vystavené ČSSZ/OSSZ (lze o něj zažádat i
elektronicky prostřednictvím https://eportal.cssz.cz)

Dávky nemocenské
Peněžitá pomoc v
mateřství
Dávky státní sociální
podpory dle zákona
117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře
Dávky v hmotné nouzi
dle zákona 111/2006
Sb., o pomoci
v hmotné nouzi
Podpora v
nezaměstnanosti

CELKEM

Počet
příloh

* Rozhodnutí/ potvrzení správy sociálního zabezpečení
* Rozhodnutí/ potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání těchto
dávek: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, porodné,
rodičovský příspěvek, pohřebné
* Rozhodnutí/ potvrzení Úřadu práce ČR o přiznání těchto
dávek: příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, obsahuje
mimořádnou okamžitou pomoc
* Rozhodnutí/ potvrzení Úřadu práce ČR
0,00

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

1

Lze využít i obdobný doklad vystavený Ministerstvem obrany, Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstvem
vnitra v jejich působnosti.

•

Svým podpisem tato osoba potvrzuje platnost uvedených údajů a potvrzuje, že uvedla všechny své příjmy dle výčtu
uvedeném ve vyhlášeném programu “Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“, potvrzuje že poskytne potřebnou
součinnost v případě kontroly a souhlasí se zpracováním osobních údajů na straně č. 2.

V ……………………………………………………....
……………………….…………………………………
podpis člena/zákonného zástupce

dne …………………………………………………
1

0

Informace o zpracování osobních údajů včetně poučení
V souladu s článkem 6 odstavec 1 písmeno a) nařízení 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), které nabylo
účinnosti dne 25. 5. 2018
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů
1) Osobní údaje, které budou zpracovány:
Všechny osobní údaje, které jsou součástí tohoto dokumentu.
2) K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány:
Osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány za účelem vyhodnocení splnění podmínek programu a
následné administrace vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV“ a nebudou
předávány k dalšímu zpracování.
3) Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány:
Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje bude správce uchovávat
po celou dobu administrace žádosti, realizace projektu, udržitelnosti a v souladu s platným skartačním
řádem, nejdéle do 31. 1. 2035. Osobní údaje budou zpracovány a uchovány v písemné podobě.
*Poučení Subjektu údajů
Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:
•

Důvod poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je uveden v části 2. „K jakým účelům budou osobní
údaje zpracovány a uchovány“.

•

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani
k profilování.

•

Správce osobních údajů, kterým je Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ:
70891508, DIČ: CZ70891508, ISDS: c5kbvkw (dále jen „Správce“) jmenoval pověřence pro ochranu
osobních údajů – Bc. Roman Šikola e-mail: roman.sikola@kraj-lbc.cz, telefon: 485 226 356.

•

Správce nepověřil zpracováním osobních údajů další zpracovatele.

•

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo
jiným než výše uvedeným třetím osobám.

•

Subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, požadovat od Správce přístup ke svým osobním
údajům, na jejich opravu z důvodu nepřesnosti, omezení zpracování, vznesení námitky, jakož i právo
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů
postupuje v rozporu s Nařízením.

Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*,
že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně a má právo svůj
souhlas kdykoli odvolat.
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