Dotační program městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10
s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 – příloha č. 2
Čestné prohlášení
za účelem poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha 10
Název programu

Dotační program MČ Praha 10 na podporu dětí
z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením
a jejich rodin pro rok 2020

Jméno a přímení žadatele/
zákonného zástupce (v případě nezletilého
žadatele)
Datum narození
Trvalý pobyt
Číslo OP
Výše uvedená fyzická osoba svým podpisem:




potvrzuje správnost a pravdivost údajů, uvedených v žádosti o dotaci a v tomto prohlášení,
které je její přílohou
potvrzuje, že se seznámila se zněním dotačního programu MČ Praha 10 na podporu dětí z MČ
Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2020 a zavazuje se ho
dodržovat
bere na vědomí, že Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, jako správce
osobních údajů, provádí zpracovávání osobních údajů, a to na základě právních titulů
zpracování dle čl. 6 GDPR. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném
zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ pověřen. Žadatel dále bere na vědomí, že
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a
o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR") je informace o zpracování osobních údajů GDPR
v podmínkách Městské části Praha 10 k dispozici na webových stránkách MČ Praha 10
https://www.praha10.cz/urad-mc/zakonne-informace/informace-o-zpracovani-osobnichudaju-podle-gdpr, včetně konkrétní informační povinnosti vůči subjektům údajů - Informace
pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR). Zpracování je nezbytné pro
splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je ÚMČ
pověřen.

V …………………….. dne …………………

……………………………………………………………..
jméno, příjmení a podpis

