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ФОРМА ЗАЯВИ НА НАДАННЯ ДАРУ 
з публічного збору коштів Допомагаюча Пльзень 

Муніципалітет міста Пльзень, Департамент доступного житла та соціальної інклюзії, 
вул.Ягелонська 8, Пльзень 

Заявку можна заповнити латиницею. Заявку також можна подати українською мовою. 

Заявку необхідно заповнити відповідно до правил збору, які ви знайдете на www.pomahajiciplzen.eu/potrebuji-
pomoc-cz ! 

I. ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА

Ім'я та прізвище заявника пишіть латиницею: 

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

Дата народження: …………………………………     Громадянство……………………………

Адреса постійного 

проживання: ……………………………………………………………………………... 

Місце теперішнього1  проживання в 

Чехії: ….…………………………………………………………………. 

Поштова адреса: ……………………………………………………………………………… 

Тедефон: …………………………  Email: …………………………………………………………… 

Якщо ви іноземець, вкажіть, чи потрібен вам перекладач   ТАК НІ

Спосіб виплати наданого дару:  

На банківський рахунок, відкритий  в банку Чехії: ……………………………………….. 

Номер рахунку та код банку: ..………………………………………………………………… 

Ім'я власника рахунку: ………………………………………………………………………… 

Юридична або фізична особа , яка здійснює підприємницьку діяльність нижче вказує: 

Назва/фірма/ім'я: ………………………………………………………………………….…….…….

Юридична адреса: .…………………………………………………………………………………… 

Evidenční číslo žádosti, místo a datum podání 
(tyto informace vyplní příjemce žádosti)

http://www.pomahajiciplzen.eu/potrebuji-pomoc-cz
http://www.pomahajiciplzen.eu/potrebuji-pomoc-cz
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Місце підприємн. діяльності ………………………………………………………………………… 

Ідентифікаційний номер організації: ………………………………………………………………... 

Особа, яка представляє юридичну особу: …………………………………………………………… 

1 іноземці вказують місце проживання в Чехії 

Найвищий ступінь освіти: 

початкова середня професійна середня освіта з атестатом зрілості

вища проф.освіта (коледж) вища 

Останнє місце роботи: 

Від - до Посада 

Можливість працевлаштування  з урахуванням Вашого досвіду: 

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

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

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

Інші особи, яким також допоможе наданий дар (вказати ім'я, прізвище, вік та взаємозв'язок 
цих осіб):  

1. …………………………………………………………………………………………..

2. …………………………………………………………………………………………..

3. …………………………………………………………………………………………...

4. …………………………………………………………………………………………...

5. ……………………………………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………………………………….
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Опис поточної ситуації: 
Вкажіть у зв'язку з призначенням дару: опис того, як заявник потрапив у проблемну ситуацію, поточна житлова 
ситуація, обладнання житла, зв'язок з містом Пльзень (робота, родина, друзі, лікарі…), поточна фінансова 
ситуація, можливість працевлаштування, відвідування школи дітьми,  стан здоров'я, соціальні ситуація сім'ї 
тощо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
якщо у вас не вистачає місця для опису ситуації, використовуйте чистий папір і прикріпить його до заявки 
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Мета надання дару з публічного збору Допомагаюча Пльзень (надалі лише дар): 
(вкажіть на що ви подаєте заявку) 

Мета дару Очікувані 
витрати 

Власні 
ресурси 

Подані заявки 
(напр. інші дотаційні та 
благодійні фонди, 
надзвичайна негайна 
допомога від   Служби 
зайнятості  тощо) 

Статус поданої 
заяви 
( підтверджено/ не 
підтверджено та в 
якому розмірі) 
(напр. інші дотаційні та 
благодійні фонди, 
надзвичайна негайна 
допомога від   Служби 
зайнятості  тощо) 

Всього 

Заявлена сума дару: …………………….Чеських крон 
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Додаток № 1 

Письмове свідчення (афідевіт) про доходи 
Я, нижчепідписаний/а 

Ім'я та прізвище: ………………………………………………………………………………………. 

Дата народження: ……………………………………………………………………………………… 

Адреса постійного проживання: ……………………………………………………………………… 

як заявник на отримання дару я заявляю, що разом зі мною проживає …….. особ(и), з яких ……… 

дітей, та що регулярний місячний дохід становить  …………………. Чеських крон, а джерелом 

цього доходу є нижче наведений доход мій та осіб, які проживають разом зі мною : 

Вид доходу Розмір доходу 

Соціальні виплати Допомога на дитину/дітей 

Батьківська допомога 

Допомога на житло 

Допомога на проживання 

Доплата за житло 

Гуманітарна допомога для 
біженців (сумарно за всіх 
членів домогосподарства) 

Виплати на утримання (так 
звані аліменти) 
Виплата патронатним 
віхователям 

Допомога по догляду 
Mobilita 

Компенсація по безробіттю/ 
під час перепідготовки 

Дохід 
працевлаштування/угода про 
виконання певної роботи/ 
угода про трудову діяльність2

Пенсії сироти 

по інвалідності 

пенсія 

Вдова/ вдівець 

Всього 

1 іноземці вказують місце проживання в Чехії 
2 викреслити те, що не підходить 
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Я заявляю, що середньомісячні витрати на проживання всіх членів родини складають: 
-  середньомісячні витрати на житло (аренда, комунальні 
послуги)……………………….крон/місяць 

-  витрати на оплату соціальних послуг (за наявності)……………………….………крон/місяць 

-  інші регулярні необхідні витрати (наприклад, за ліки тощо)……………………….крон/місяць . 

Цим я підтверджую, що вся інформація, надана в цій заяві, а також у додатках до неї, є 
актуальною, повною та правдивою на дату подання заяви, а також що о будь-яких змінах 
невідкладно, не пізніше дати підписання угоду я повідомлю по електронній пошті 
bydleni@plzen.eu, або особисто в Департамент доступного житла та соціальної інклюзії 
у формі службового запису. 
У той же час я підтверджую, що усвідомлюю правові наслідки надання неправдивої або 
неповної інформації. 

Місто ………………...дата:…………………                ………………………………… 
підпис заяника 

До заяви додаються додатки, наведені в Правилах для претендентів на отримання 
дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень. 

Обов'язкові додатки 

1. Афідевіт (заявка під присягою) заявника про доходи та витрати
домогосподарства - частина заяви.
2. Згода на обробку персональних даних - частина заявки
3. Для іноземців копії документів посвідки на проживання для всіх осіб,
зазначених у заяві.
4. Для юридичних осіб виписка з державного реєстру, яка доступна, наприклад,
тут: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
5. Для юридичних осіб згода з умовами надання дару, заявка під присягою - частина
заяви.

Необов'язкові додатки  
Додатки, які можуть підтвердити та завірити правдивість інформації, наданої в заявці. 
Заявник може принести їх сам або їх може вимагати Департамент, якщо вони потрібні для 
перевірки того, що заявник написав у заяві. 

В першу чергу це наступні документи: 
1. Підтвердження відкриття банківського рахунку, що підтверджує, що заявник має
доступ до рахунку. Щоб мати можливість отримати дар безготівково, необхідно мати
рахунок у чеському банку.

mailto:bydleni@plzen.eu
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
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2. Докази про отримання допомоги з інших джерел, якщо вона була виплачена. Це
допомога з  різних фондів і надзвичайна негайна допомога, яку виплачує Служба
зайнятості Чеської Республіки. Також надайте підтвердження того, що ви подали заявку на
фінансову допомогу з інших джерел і очікуєте на рішення. Якщо ви вже отримали рішення,
додайте його до заяви. Подавайте заявки лише на ті пільги, на які ви маєте право,
наприклад, на надзвичайну необхідну допомогу.

3. Юридичне право на користування житлом або доказ того, що наданий дар призведе
до набуття юридичного права на користування квартирою. Докази можуть бути надані і
після схвалення дару. Найчастіше це договір оренди/житла або договір бронювання чи
інше підтвердження можливості проживання.

4. Документ про стан здоров'я. Про це може свідчити, наприклад, рішення про
встановлення інвалідності, надбавка по догляду або висновок лікаря-спеціаліста, особливо
якщо стан здоров’я не дозволяє покращити матеріальне становище, а саме працювати.

5. Підтвердження від школи про потребу відповідно до мети збору, якщо особа
звертається за допомогою на шкільне приладдя або покриття інших витрат, пов’язаних з
відвідуванням школи.

6. Фотодокументація, якою можна задокументувати, наприклад, поточний стан об'єкта
житла, поточний і майбутній)

Залежно від ситуації заявника, заявника також можуть попросити надати і інші додатки, які 
впливають на рішення щодо надання дару. Додатки також можуть бути надані і у формі 
афідевіту (заявки под присягою). 
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Додаток № 2 

Згода на обробку персональних даних 

У зв’язку з поданням заявки на на отримання дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень 
від  Муніципалітету міста Пльзень, Департамент доступного житла та соціальної інклюзії із 
місцезнаходженням за адресою: Ягелонська 8, 306 32 Пльзень, ідентифікаційний номер: 000 75 
370 , в особі Mgr. Кароліна Водичкова, MBA, керівник, цим 
надаю 
Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратору, свою вільну та 
свідому згоду у розумінні положень § 4,літера n) Закону № 101/2000 Зб., про захист 
персональних даних та про внесення змін до деяких законів зі змінами (далі також «Закон № 
101/2000 Зб.») з обробкою персональних даних, зазначених у заяві та додатках, а саме: 

1. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти персональні
дані, зазначені у заяві та в додатках, повністю, тобто в тому числі конфіденційні дані про стан
здоров’я, з метою оцінки запиту на дар та рішення щодо нього, а саме протягом строго
необхідного часу, але не більше одного року з моменту подання заяви,
2. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти мої персональні
дані, а саме  ім'я, прізвище, дати народження, постійне місце проживання та, можливо, інші
адреси, а також ідентифікаційні та адресні персональні дані моєї дитини/дітей, для яких я також
подаю заяву, разом із даними про мету звернення та суму дару до реєстру претендентів на
надання дару, строком на 10 років з моменту подання заяви.
Метою обробки персональних даних є ведення обліку претендентів на отримання дару. Я
підтверджую, що у зв’язку з наданням згоди на обробку персональних даних Департамент
доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратор  повідомил про те, що надання згоди є
добровільним, а також інформував, що персональні дані будуть оброблятися лише
Департаментом доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратором, як вручну, так і за
допомогою комп’ютера, і що Департамент доступного житла та соціальної інклюзії немає
договірних партнерів, яким можуть бути розкриті персональні дані. При цьому погоджуюсь, що
персональні дані, які містяться в запиті на дар, в офіційних документах та доданих документах,
повинні бути скопійовані та відскановані Департаментом доступного житла та соціальної
інклюзії для обробки запиту. Мені повідомили , що згідно § 11 Закону № 101/2000 Зб.Закону я
маю право:
запитувати інформацію про обробку персональних даних відповідно до розділу 12 Закону №
101/2000 Зб.Закону,
запитати пояснення в деяких ситуаціях (особливо коли відбувається блокування, виправлення,
доповнення або видалення персональних даних), якщо я виявлю, що адміністратор обробляє
персональні дані, що суперечить захисту приватності та особистого життя суб’єкта даних або
суперечать закону, особливо якщо персональні дані є неточними щодо мети їх обробки,
відповідно до § 21 Закону № 101/2000 Зб.
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Місто……………………...дата:…………………….. 
Ім'я, прізвище: ………………………………… 

Адреса постійного проживання: ……………………………………. 
Підпис: …………………………………………… 
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Додаток № 3 

 
ЗАЯВКА ПІД ПРИСЯГОЮ (АФІДЕВІТ) – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ 
 
 
 
в рамках заяви на надання дару з публічного збору Допомагаюча Пльзень  
як заявник на дар, я  заявляю під присягою наступні дані: 
 
 
Назва заявника: 

……………………………………………… 
 
 
Ідентифікація особи/осіб, яка представляє заявника: 

……………………………………….………………………………………………….. 
 
Юридична підстава для представництва особи/осіб, які представляють заявника:1 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

………………………………………………….………………………………………. 

 
Відповідальність за правдивість і правильність цієї заяви несе особа, уповноважена діяти від 
імені або за дорученням отримувача. 
 
 
Місто …………………….. дата ……………………….. 
 
 
…………………………………………………………………………………… 
підпис 
 
 
1. 
Якщо із задокументованого обов’язкового додатку – витягу з реєстру – не вбачається, що особа, яка представляє заявника, має 
безпосередній зв’язок із заявником, необхідно надати документ, який уповноважує особу, яка діє від імені заявника, діяти. 
(наприклад, довіреність, статут тощо) 
2 Заповнюється лише заявником, який є комерційною корпорацією. В іншому випадку заявник не заповнює. Заявник, якщо це 
комерційна корпорація, повинен вказати ідентифікацію партнерів. 
3 Заповнюється лише заявником, який має безпосередню частку в  інших компаніях. В іншому випадку заявник не заповнює. 
Наприклад, заявником є товариство з обмеженою відповідальністю і має пряму частку в інших торгових компаніях. Заявник 
зазначає ідентифікацію цих торговельних компаній та розмір цієї частки. 
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	6. …………………………………………………………………………………………….
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	Вкажіть у зв'язку з призначенням дару: опис того, як заявник потрапив у проблемну ситуацію, поточна житлова ситуація, обладнання житла, зв'язок з містом Пльзень (робота, родина, друзі, лікарі…), поточна фінансова ситуація, можливість працевлаштування,...
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	Мета надання дару з публічного збору Допомагаюча Пльзень (надалі лише дар):
	(вкажіть на що ви подаєте заявку)
	Заявлена сума дару: …………………….Чеських крон
	Додаток № 1
	Письмове свідчення (афідевіт) про доходи
	Я, нижчепідписаний/а
	Ім'я та прізвище: ……………………………………………………………………………………….
	Дата народження: ………………………………………………………………………………………
	Адреса постійного проживання: ………………………………………………………………………
	як заявник на отримання дару я заявляю, що разом зі мною проживає …….. особ(и), з яких ……… дітей, та що регулярний місячний дохід становить  …………………. Чеських крон, а джерелом цього доходу є нижче наведений доход мій та осіб, які проживають разом зі мн...
	1 іноземці вказують місце проживання в Чехії
	2 викреслити те, що не підходить
	Я заявляю, що середньомісячні витрати на проживання всіх членів родини складають:
	-  середньомісячні витрати на житло (аренда, комунальні послуги)……………………….крон/місяць
	-  витрати на оплату соціальних послуг (за наявності)……………………….………крон/місяць
	-  інші регулярні необхідні витрати (наприклад, за ліки тощо)……………………….крон/місяць .
	Цим я підтверджую, що вся інформація, надана в цій заяві, а також у додатках до неї, є актуальною, повною та правдивою на дату подання заяви, а також що о будь-яких змінах невідкладно, не пізніше дати підписання угоду я повідомлю по електронній пошті ...
	У той же час я підтверджую, що усвідомлюю правові наслідки надання неправдивої або неповної інформації.
	Місто ………………...дата:…………………                         …………………………………
	підпис заяника
	До заяви додаються додатки, наведені в Правилах для претендентів на отримання дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень.
	Обов'язкові додатки
	1. Афідевіт (заявка під присягою) заявника про доходи та витрати домогосподарства - частина заяви.
	2. Згода на обробку персональних даних - частина заявки
	3. Для іноземців копії документів посвідки на проживання для всіх осіб, зазначених у заяві.
	4. Для юридичних осіб виписка з державного реєстру, яка доступна, наприклад, тут: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
	5. Для юридичних осіб згода з умовами надання дару, заявка під присягою - частина заяви.
	Необов'язкові додатки
	Додатки, які можуть підтвердити та завірити правдивість інформації, наданої в заявці. Заявник може принести їх сам або їх може вимагати Департамент, якщо вони потрібні для перевірки того, що заявник написав у заяві.
	В першу чергу це наступні документи:
	1. Підтвердження відкриття банківського рахунку, що підтверджує, що заявник має доступ до рахунку. Щоб мати можливість отримати дар безготівково, необхідно мати рахунок у чеському банку.
	2. Докази про отримання допомоги з інших джерел, якщо вона була виплачена. Це допомога з  різних фондів і надзвичайна негайна допомога, яку виплачує Служба зайнятості Чеської Республіки. Також надайте підтвердження того, що ви подали заявку на фінансо...
	3. Юридичне право на користування житлом або доказ того, що наданий дар призведе до набуття юридичного права на користування квартирою. Докази можуть бути надані і після схвалення дару. Найчастіше це договір оренди/житла або договір бронювання чи інше...
	4. Документ про стан здоров'я. Про це може свідчити, наприклад, рішення про встановлення інвалідності, надбавка по догляду або висновок лікаря-спеціаліста, особливо якщо стан здоров’я не дозволяє покращити матеріальне становище, а саме працювати.
	5. Підтвердження від школи про потребу відповідно до мети збору, якщо особа звертається за допомогою на шкільне приладдя або покриття інших витрат, пов’язаних з відвідуванням школи.
	6. Фотодокументація, якою можна задокументувати, наприклад, поточний стан об'єкта житла, поточний і майбутній)
	Залежно від ситуації заявника, заявника також можуть попросити надати і інші додатки, які впливають на рішення щодо надання дару. Додатки також можуть бути надані і у формі афідевіту (заявки под присягою).
	Додаток № 2
	Згода на обробку персональних даних
	У зв’язку з поданням заявки на на отримання дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень від  Муніципалітету міста Пльзень, Департамент доступного житла та соціальної інклюзії із місцезнаходженням за адресою: Ягелонська 8, 306 32 Пльзень, ідентифікаці...
	надаю
	Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратору, свою вільну та свідому згоду у розумінні положень § 4,літера n) Закону № 101/2000 Зб., про захист персональних даних та про внесення змін до деяких законів зі змінами (далі також ...
	1. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти персональні дані, зазначені у заяві та в додатках, повністю, тобто в тому числі конфіденційні дані про стан здоров’я, з метою оцінки запиту на дар та рішення щодо нього, а с...
	2. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти мої персональні дані, а саме  ім'я, прізвище, дати народження, постійне місце проживання та, можливо, інші адреси, а також ідентифікаційні та адресні персональні дані моєї д...
	Метою обробки персональних даних є ведення обліку претендентів на отримання дару. Я підтверджую, що у зв’язку з наданням згоди на обробку персональних даних Департамент доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратор  повідомил про те, що над...
	запитувати інформацію про обробку персональних даних відповідно до розділу 12 Закону № 101/2000 Зб.Закону,
	запитати пояснення в деяких ситуаціях (особливо коли відбувається блокування, виправлення, доповнення або видалення персональних даних), якщо я виявлю, що адміністратор обробляє персональні дані, що суперечить захисту приватності та особистого життя ...
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	Ім'я та прізвище заявника пишіть латиницею:
	…………………………………………………………………………………………………………..
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	1. …………………………………………………………………………………………..
	2. …………………………………………………………………………………………..
	3. …………………………………………………………………………………………...
	4. …………………………………………………………………………………………...
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	Додаток № 1
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	як заявник на отримання дару я заявляю, що разом зі мною проживає …….. особ(и), з яких ……… дітей, та що регулярний місячний дохід становить  …………………. Чеських крон, а джерелом цього доходу є нижче наведений доход мій та осіб, які проживають разом зі мн...
	1 іноземці вказують місце проживання в Чехії
	2 викреслити те, що не підходить
	Я заявляю, що середньомісячні витрати на проживання всіх членів родини складають:
	-  середньомісячні витрати на житло (аренда, комунальні послуги)……………………….крон/місяць
	-  витрати на оплату соціальних послуг (за наявності)……………………….………крон/місяць
	-  інші регулярні необхідні витрати (наприклад, за ліки тощо)……………………….крон/місяць .
	Цим я підтверджую, що вся інформація, надана в цій заяві, а також у додатках до неї, є актуальною, повною та правдивою на дату подання заяви, а також що о будь-яких змінах невідкладно, не пізніше дати підписання угоду я повідомлю по електронній пошті ...
	У той же час я підтверджую, що усвідомлюю правові наслідки надання неправдивої або неповної інформації.
	Місто ………………...дата:…………………                         …………………………………
	підпис заяника
	До заяви додаються додатки, наведені в Правилах для претендентів на отримання дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень.
	Обов'язкові додатки
	1. Афідевіт (заявка під присягою) заявника про доходи та витрати домогосподарства - частина заяви.
	2. Згода на обробку персональних даних - частина заявки
	3. Для іноземців копії документів посвідки на проживання для всіх осіб, зазначених у заяві.
	4. Для юридичних осіб виписка з державного реєстру, яка доступна, наприклад, тут: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
	5. Для юридичних осіб згода з умовами надання дару, заявка під присягою - частина заяви.
	Необов'язкові додатки
	Додатки, які можуть підтвердити та завірити правдивість інформації, наданої в заявці. Заявник може принести їх сам або їх може вимагати Департамент, якщо вони потрібні для перевірки того, що заявник написав у заяві.
	В першу чергу це наступні документи:
	1. Підтвердження відкриття банківського рахунку, що підтверджує, що заявник має доступ до рахунку. Щоб мати можливість отримати дар безготівково, необхідно мати рахунок у чеському банку.
	2. Докази про отримання допомоги з інших джерел, якщо вона була виплачена. Це допомога з  різних фондів і надзвичайна негайна допомога, яку виплачує Служба зайнятості Чеської Республіки. Також надайте підтвердження того, що ви подали заявку на фінансо...
	3. Юридичне право на користування житлом або доказ того, що наданий дар призведе до набуття юридичного права на користування квартирою. Докази можуть бути надані і після схвалення дару. Найчастіше це договір оренди/житла або договір бронювання чи інше...
	4. Документ про стан здоров'я. Про це може свідчити, наприклад, рішення про встановлення інвалідності, надбавка по догляду або висновок лікаря-спеціаліста, особливо якщо стан здоров’я не дозволяє покращити матеріальне становище, а саме працювати.
	5. Підтвердження від школи про потребу відповідно до мети збору, якщо особа звертається за допомогою на шкільне приладдя або покриття інших витрат, пов’язаних з відвідуванням школи.
	6. Фотодокументація, якою можна задокументувати, наприклад, поточний стан об'єкта житла, поточний і майбутній)
	Залежно від ситуації заявника, заявника також можуть попросити надати і інші додатки, які впливають на рішення щодо надання дару. Додатки також можуть бути надані і у формі афідевіту (заявки под присягою).
	Додаток № 2
	Згода на обробку персональних даних
	У зв’язку з поданням заявки на на отримання дару  з публічної збірки Допомагаюча Пльзень від  Муніципалітету міста Пльзень, Департамент доступного житла та соціальної інклюзії із місцезнаходженням за адресою: Ягелонська 8, 306 32 Пльзень, ідентифікаці...
	надаю
	Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратору, свою вільну та свідому згоду у розумінні положень § 4,літера n) Закону № 101/2000 Зб., про захист персональних даних та про внесення змін до деяких законів зі змінами (далі також ...
	1. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти персональні дані, зазначені у заяві та в додатках, повністю, тобто в тому числі конфіденційні дані про стан здоров’я, з метою оцінки запиту на дар та рішення щодо нього, а с...
	2. Я дозволяю Департаменту доступного житла та соціальної інклюзії  обробляти мої персональні дані, а саме  ім'я, прізвище, дати народження, постійне місце проживання та, можливо, інші адреси, а також ідентифікаційні та адресні персональні дані моєї д...
	Метою обробки персональних даних є ведення обліку претендентів на отримання дару. Я підтверджую, що у зв’язку з наданням згоди на обробку персональних даних Департамент доступного житла та соціальної інклюзії як адміністратор  повідомил про те, що над...
	запитувати інформацію про обробку персональних даних відповідно до розділу 12 Закону № 101/2000 Зб.Закону,
	запитати пояснення в деяких ситуаціях (особливо коли відбувається блокування, виправлення, доповнення або видалення персональних даних), якщо я виявлю, що адміністратор обробляє персональні дані, що суперечить захисту приватності та особистого життя ...
	Місто……………………...дата:……………………..
	Ім'я, прізвище: …………………………………
	Адреса постійного проживання: …………………………………….
	Підпис: ……………………………………………
	Додаток № 3
	ЗАЯВКА ПІД ПРИСЯГОЮ (АФІДЕВІТ) – ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
	в рамках заяви на надання дару з публічного збору Допомагаюча Пльзень
	як заявник на дар, я  заявляю під присягою наступні дані:
	Назва заявника:
	………………………………………………
	Ідентифікація особи/осіб, яка представляє заявника:
	……………………………………….…………………………………………………..
	Юридична підстава для представництва особи/осіб, які представляють заявника:1
	………………………………………………….……………………………………….
	………………………………………………….……………………………………….
	………………………………………………….……………………………………….
	Відповідальність за правдивість і правильність цієї заяви несе особа, уповноважена діяти від імені або за дорученням отримувача.
	Місто …………………….. дата ………………………..
	……………………………………………………………………………………
	підпис
	1.
	Якщо із задокументованого обов’язкового додатку – витягу з реєстру – не вбачається, що особа, яка представляє заявника, має безпосередній зв’язок із заявником, необхідно надати документ, який уповноважує особу, яка діє від імені заявника, діяти. (напр...
	2 Заповнюється лише заявником, який є комерційною корпорацією. В іншому випадку заявник не заповнює. Заявник, якщо це комерційна корпорація, повинен вказати ідентифікацію партнерів.
	3 Заповнюється лише заявником, який має безпосередню частку в  інших компаніях. В іншому випадку заявник не заповнює. Наприклад, заявником є товариство з обмеженою відповідальністю і має пряму частку в інших торгових компаніях. Заявник зазначає іден...
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