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PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O SEZNÁMENÍ SE S 

PODMÍNKAMI ZPRACOVÁNÍ JEHO OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

 

 

 APPLICANT’S DECLARATION OF BECOMING 

FAMILIAR WITH THE CONDITIONS OF THE 

PROCESSING OF THEIR PERSONAL DATA 

AND CONSENT WITH THE PROCESSING OF 

APPLICANT´S PERSONAL INFORMATION 

 

 

Já, (jméno a příjmení) 

____________________________________________ 

 

adresa trvalého bydliště_________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Korespondenční adresa 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

datum narození _______________________________ 

 

číslo OP_____________________________________ 

 

žádost o poskytnutí nadačního příspěvku za účelem 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

tímto prohlašuji, že jsem byl jako žadatel o poskytnutí 

nadanějšího příspěvku Nadačním fondem Stadler-Trier 

seznámen s podmínkami ochrany mých osobních údajů, 

poskytnutých spolu s žádostí o poskytnutí nadačního 

příspěvku v plném rozsahu Informace o zpracování 

osobních údajů, publikovaných na webových stránkách 
Nadačního fondu Stadler-Trier office@stadler-

foundation.ch.  

 

Tímto, ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a 

rady (EU) 2016/679 ze dne 14. 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) - toto nařízení č. 2016/679 (dále jako "GDPR"), 

uděluji souhlas se zpracováním všech mých osobních 

údajů, které Nadačnímu fondu Stadler-Trier, zapsanému 

v oddílu N, vložce č. 1971 nadačního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze, IČO 109 95 421, se sídlem 

 I , (name and surname) 

_____________________________________________ 

 

permanent address _____________________________ 

 

____________________________________________ 

 

Mailing address 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

date of birth ___________________________________ 

 

Identity card No. _______________________________ 

 

application for the provision of a foundation grant for the 

purpose of _________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

I hereby declare that, as an applicant for the provision of a 

foundation grant by the Stadler-Trier Endowment Fund, I 

have been acquainted with the conditions of protection of my 

personal data provided together with the application for a 

foundation grant in full scope of the Information on the 

processing personal data published on Endowment Fund 
Stadler-Trier web site office@stadler-foundation.ch. 

 

 

In framework of the Regulation (EU) 2016/679 of the 

European Parliament and of the Council of 14 April 2016 on 

the protection of individuals with regard to the processing of 

personal data and on the free movement of such data and 

repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection 

Regulation) - this Regulation No. 2016/679 (hereinafter 

referred to as "GDPR"), I do hereby give my consent with 

the processing of all my personal information which I 

provide to the Endowment Fund Stadler-Trier entered in the 

endowment register of the Municipal Court in Prague file 
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na adrese Celetná 558/12, 110 00 Praha 1 – Staré Město, 

jakožto správci osobních údajů, případněji pověřenému 

zpracovateli, dobrovolně poskytuji v souvislosti s žádostí 

o poskytnutí nadačního příspěvku/stipendia/grantu 

Nadačním fondem Stadler-Trier, podané žadatelem 

dne______________. 

 

Prohlašuji, že mnou tímto poskytovaný souhlas je činěn 

zcela svobodně, konkrétně, informovaně a jednoznačně, 

a že jsme si vědom účelu, pro který budou mé osobní 

údaje zpracovány. 

 

Beru na vědomí, že odpovídám za osobní údaje, které 

správci poskytuji a zpřístupňuji a musím zajistit, aby byly 

relevantní, pravdivé, přesné a aby nebyly zavádějící. 

Mám povinnost zajistit, aby poskytnuté osobní údaje 

neobsahovaly materiál, jehož charakter je obscénní, 
pomlouvačný nebo porušuje práva některé třetí osoby. 

Poskytnuté osobní údaje nesmí obsahovat škodlivý kód. 

 

Pokud poskytnu osobní údaje týkající se jiné osoby, např. 

fyzické osoby uvedené jako moje reference, mám 

povinnost ji o tom informovat a zajistit si k tomu její 

souhlas. 

 

Dále tímto uděluji souhlas se zpracováním následujících 

mých osobních údajů pro marketingové účely Nadačního 

fondu Stadler-Trier: 

 

• jména, příjmení a titulu; 

• obor profese; 

• telefonní čísla a e-mailové adresy; 

• adresy trvalého pobytu korespondenční adresy; 

 

• fotografie a audiovizuální záznamy, na nich jsem 

vyobrazen nebo zachycen. 

 

 

No. N 1971, Company reg. No. 109 95 421 with its seat at 

Celetná 12, 110 00 Praha 1, as the controller of my personal 

information and which I provide in connection with the 

application for provision of endowment 

allowance/scholarship/grant by the Endowment Fund 

Stadler-Trier, filed on _______________. 

 

I declare that by me herein provided consent is made fully 

freely, specifically, well-informed and without doubts and 

that I am familiar of the purpose for which my personal 

information shall be processed. 

 

I acknowledge that I am responsible for the personal data I 

provide and make available to the Controller and I must 

ensure that they are relevant, true, accurate and not 

misleading. I have a duty to ensure that the personal data 

provided do not contain material that is obscene, defamatory 
or infringes the rights of any third party. The personal data 

provided must not contain malware. 

 

 

If I provide personal data concerning another person, such as 

a natural person listed as my reference, I have an obligation 

to notify them and to obtain their consent. 

 

 

In addition, I do hereby provide my consent with processing 

of my following personal information for the marketing 

purposes of the Endowment Fund Stadler-Trier: 

 

• name and last name, the degree 

• profession; 

• telephone numbers and email addresses; 

• address of my permanent residency and the mailing 

address 

• photographs and audiovisual recording on which I 

appear. 

 

V/In_________________________ 

 

Date: _______________________ 

 

 
 

____________________________ 

Podpis/Signature 

 

 

 

 

 

 

 


