
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA ě.5l2O2L
uzatvorená podl'a § 51 a § 628 občianskeho zákonníka č. v znení neskorších právnych predpisov

medzi týmito zmluvnými stranami:

Poskytovatel'
Nadácia SPP
M|ynské nivy 44/a,825 tt Bratislava
zapísaná: Register nadácií Ministerstva vnútra SR, registračné číslo: 2o3/Na-2oo2/689
lČo:31818625
bankové spojenie: Tatra banka a. s.
IBAN: SK98 1100 0000 O0Z9 2584 L265
zastúpený: lng. Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP
(d'a lej len,, poskytovatel"')

A

Príjemca:,,FÉNlX" Zariadenie sociálnych služieb Levice
so sídlom: Komenského tO33/29,934 01 Levice
lčo: 00596825
lBAN: SK77 8].80 0000 0070 0030 6917
zastúpený: PhDr. Robert Budinský MBA
(d'alej len,,príjemca")

článok t
Predmet plnenia

Na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie SPP zo dňa 15. mája 202L sa poskytovatel,
zavázuje PoskYtnúť pr(iemcovi finančný príspevok vo výške 302 € (slovom: tristodva eur) (d,alej
len ,,finanČný PrísPevok") na projekt predložený vgrantovom programe opoRA zo2l,
za účelom poskytovania sociálnej pompci.
FinanČný PrísPevok bude Príjemcovi poskytnutý na základe žiadosti príjemcu zaslanej
PoskYtovatelbvi v elektronickej poťobe prostredníctvom systému E-grant a v súladels jeho
Podmienkami na internetovej stránke Poskytovatel'a https://nadaciaspp.eerant.sk/,, v rámci
grantového Programu OPORA a to po splnení podmienok zakotvených 

" 
ď.lší.h ,rt*oveniach

tejto ZmluvY, PriČom pouŽitie finančného príspevku je účelovo viazané na realizáciu projektu,
zameraného na realizáciu individuálneho plánu rozvoja pre: Martuška, ktorého podrobný
PoPis je súČasťou Žiadosti nachádzajúcej sa v elektronickom systéme E-grant poskytovatel,a.

PoskYtovatel'odovzdá príjemcovi finančný príspevok prevodom na účet príjemcu uvedený
vzáhlavítejto zmluvy, po podpísaní tejto zmluvy oboma zmluvnými straňami v termínoch
uvedených v Prílohe Č, 2 - Podmienky poskytnutia finančného púspevkú, ktorá tvorí
neoddelitelhú súčasť tejto zmluvy.

čIánok tt
Práva a povinnosti zmluvných strán

Prijemca sa zavázuje, Že finanČný príspevok použije spósobom a podl'a podmienok, ktoré sú
uvedené Prílohe Č. 2 - Podmienky poskytnutia finančného príspevku a v prílohe č, 3 _ pokyny
Pre s?racovanie zÓvereČnej sprdvy o použitífinančného pfispevku, ktoré tvoria neoddelitel,nú
súčasť tejto zmluvy.
PríjemČa sa zavázuje, Že finančný príspevok použije na verejnoprospešné účely a len spósobom,
ktoný je v súlade s §50 zákonom č. 595/2003Z,z. o dani z príjmov v platnom znení. Toto
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1.

ustanovenie sa vzťahuje aj na všetkých príjemcom podporených partnerov a ich aktivitY v rámci

plnenia účelu použitia finančného príspevku podl'a tejto zmluvy.

čtánok ttt
Vrátenie finančného príspevku

príjemca je povinný vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovatelbvi v plnej výŠke

a poskytovatel'móže od zmluvy odstúpiť, v prípade ak:

a) príjemca použije finančný príspevok v rozpore s účelom tejto zmluvy podla čl. l

b) sa obdarovaný dopustí takého konania, (i) ktoré móže ohroziť obchodné záujmY

poskytovatel'a alebo jeho zriadbvatel'a; (ii) ktoré je v rozpore s platným právnym poriadkom

Slovgnskej republiky, a to najmá ale nielen vo vzťahu k úČelu tejto zmluvy; (iii) ktoré je

v rozpóre s etickými,princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také móŽe ohroziť

dobré meno a/alebo obchodnú povesť poskytovatel,a, jeho zriadbvatel,a

c) príjerrlca nepredloží záverečnú správu podl,a prílohy č.2 a 3 tejto zmluvy.

odstúpenie od zmlúvy je účinné písomným doručením oznámenia o odstúpení poskytovateÍa

od zmluvy príjemcovi a príjemca je povinný najneskór do 30 dní od doruČenia tohto oznámenia

vrátiť poskytnutý finančný príspevok poskytovatelbvi. Pokialsa príjemca dostane do omeŠkania

s vrátením finančného príspevku poskytovatelovije príjemca povinný zaplatiť zmluvnú Pokutu

z omeškania vo výške o,05o/o denne za každý deň omeškania až do Úplného zaplatenia.

článok lv
záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi zmluvnými stranami bližšie neupravené v tejto zmluve sa riadia PrísluŠnými

ustanoveniami občianskeho zákonníka a d'alšími relevantnýmivšeobecne záváznými právnYmi

predpismi Slovenskej republiky,
Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia, na znak Čoho ju

podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že predpetnú zmluvu podpísali slobodne a váŽne a ich zmluvnú

vol'nosť nebola obmedzená.
Zmluva bola vyhotovená v dvocň rovnopisoch, Jeden exemplár je urČený pre poskytovatel'a

a jeden pre príjemcu.
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Levice dňa 27,5,2021, V Bratislave, dňa 20.5.2021

Prílohy:
č. t Ropis a rozpočet projektu (v elektronickej podobe na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/)

Č. Z Podmienky poskytnutia finančného príspevku

č. s Rokyny pre spracovanie záverečnej správy o použití finaněného príspevku

Č. + Súhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu

č. s súhlas dotknutých osób s vyhotovením a použitím obrazorr,ých, zvukovrých, obrazovo,

zvukouých a/alebo audiovizuálnych záznamoch záznamov (v elektronickej Podobe na stránke

https ://nadaciaspp. egra nt.sk/)



Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.5l20ZL
Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Príjemca: ,,FÉNlX" Zariadenie sociálnych služieb Levice
so sídlom: Komenského LO33/29,934 01 Levice
zastúpený: PhDr. Robert Budinský MBA

1. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku

Finančný príspevok je poskytnutý na základe žiadosti o podporu realizácie individuálneho plánu

rozvoja. Finančný príspevok je určený pre klienta: Martuška.

Finančný príspevok je určený na pokrytie nasledovných položiek podl'a štruktúry rozpočtu,
súvisiacich s realizáciou lPRO, navrhnutej príjemcom:

RozPočET:

. materiál bavlna: ]"50 €

. materiál vlna: 30 €

. materiál korálky: 30 €

. materiál stuhy: 80 €

. materiál konfety: 1-2 €

Spolu: 302 €

Položky uvedené vtomto rozpočte sú prp príjemcu závázné, Aktivity naplánované v projekte je
nevyhnutné zrealizovať v období od podpisu Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oboma
zmluvnými stranami do 30. novembra 2021.

2, Poukázanie pIatby

Finančný príspevok poskytne poskytovatel' príjemcovi najneskór do 30 kalendárnych dní po
podpísaní Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku oboma zmluvnými stranami a po doručení
požadovaných dokumentov príjemcom poskytovatelbvi. Podpisom Zmluvy o poskytnutífinančného
príspevku sa príjemca zavázuje rešpektovať podmienky použitia finančného príspevku a termíny
stanovené v zmluve a vo všetkých prílohách, ktoré tvoria jej neoddelitelhú súčasť.

1. splátka predstavuje tjOo/o z darovanej sumy, t. j. 302 €.

3. Záverečná správa o použití finančného príspevku

Po ukončení projektu, najneskór však do 30. novembra 2O2L je príjemca povinný predložiť
poskytovatelbviZáverečnú správu o použitífinančného príspevku (d'alej aj,,záverečná správa"), a to
elektronickým doručením fotokópií dokladov preukazujúcich takéto použite v súlade s pokynmi
uvedenými vdokumente ,,Záverečná správa" zverejnenom na https://nadaciaspp.egrant.sk/.
Skenované fotokópie účtovných dokladov hradených z tohto finančného príspevku musia byť
zretel'ne označené nápisom Nadácia SPP, Termín zaslania priebežnej správy je do 30 dní od
ukončenia aktivít projektu, najneskór však do 30. novembra 2027. Záverečná správa bude
obsahovať súhrn aktivít prijímatel'a podniknutých v rámci projektu, súhrn dosiahnutých výsledkov,



vyúčtovanie použitia finančného príspevku v príslušnej fáze, popis následných aktivÍt

a fotodokumentáciu. Príjemca sa zavázuje posielať fotografie v digitálnej podobe. Fotografie sú

dokumentáciou o priebehu realizácie podporeného projektu a súčasťou závereČnejsPrávY.

Spósob spracovania záverečnej správy je bližšie popísaný v Prílohe č. 3 tejto zmluvy a sú súČasťou

dokumentu ,,Záverečná správa" zverejnenom na https://nadaciasop.eerant.sk/,

4. Vyúčtovaniefinančnéhopríspevku

V súlade so schváleným rozpočtom poskytne prijímateť vyúčtovanie výdavkov vrátane zoznamu

d'alších zdrojov financovania projektu, ako aj inej ako finančnej podpory, získanej v období ČerPania

finančného príspevku na projekt. Kópie účtovných dokladov hradených výdavkov z finanČného

príspevku poskytovatel'a musia byťzretelhe označené nápisom Nadácia SPP.

originály účtovných dokladov si príjemca ponechá vo svojej Účtovnej evidenciitak, aby mohli byť

kedykolVek prístupné kontrole poskytovatel'a alebo ním splnomocnenej osobe, a to aj 5 rokov Po

ukončení projektu, pokyny pre vyhodnotenie a spracovanie závereČnej správy o projekte sa

nachádzajú v prílohe č. 3, ktorá tvorí neoddelitelhú súčasť Zmluvy o poskytnutí finanČného

príspevku.

Kontrolu vytlčtovania finančného príspevku uskutoční poskytovatel' do 31 dní od obdrŽania

vytlčtovania a záverečnej správy o projekte. V prípade nedostatočného vyriČtovania finanČného

príspevku (napr, nesprávne aIebo neúplné doklady, nedóveryhodné využitie prostriedkov) si

poskytovatel' vyhradzuje právo požadovať vysvetlenie a doplnenie vyúčtovania v plnej výŠke

spornej čiastky. Príjemca je povinný vykonať doplnenie a vysvetlenie najneskór do 10 dní od

požiadan ia pos kytovatel'a.

Ak príjemca nebude schopný predložiť kom'pletné alebo správne vyúČtovanie, poskytovatel' je

oprávnený požadovať od príjemcu vi'átenie spornej čiastky, t.j. čiastky nesprávne, neriplne alebo

nedostatočne vyúčtovanej. Príjemca je povinný takúto čiastku vrátiť do 50 dní od obdrŽania výzvY

na vrátenie finančných prostriedkov od poskytovatel'a. Poskytovatel'je oprávnený poŽadovať

vrátenie finančného príspevku od príjemcu ajv plnej výške, pokial'vyúčtovanie použitia finanČného

príspevku nezodpovedá rozpočtu projektu a účelu, na ktorý bol finančný príspevok príjemcovi

poskytnutý.

5. Verejné pod'akovanie za finančný príspevok

Každá obsiahlejšia informácia, ktorú bude Prijímatel' o práci vykonanej vd'aka získanému
finančnému príspevku, publikova{ by mala obsahovať poznámku o podpore od Nadácie SPP.

Zmienka o podpore projektu má mať nasledovnú podobu: ,,Tento projekt (táto dktivita) sa

uskutočnil(a) vdhka podpore Nadácie SPP. " Pokial'sa rozhodnete pouŽiť logo Nadácie SPP, dizajn

manuál Vám poskytneme v elektronickej podobe, resp. Vám požičiame banner s logom Nadácie

SPP, Použitie loga konzultujte s pracovníkmi Nadácie SPP.

Podmienky poskytnutia finančného príspevku

Finančný príspevok z projektu móže byť použitý len k verejnoprospešným účelom a v súlade

so schváleným rozpočtom na schválený projekt.

Hmotnrj zodpovednosť za poskytnuté finančné prostriedky nesie príjemca zodpovedný za

realizáciu projektu.

6.
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Príjemca móŽe uskutočniť presun financií len v rámci schválených rozpočtových položiek
(vid'Príloha Č. 2, rozpočet projektu) do výšky LSo/o z celkovej sumy grantu bez predňežného
súhlasu PoskYtovatel'a, zavázuje sa však dodatočne o tom informovať v Záverečnej správe.
V PríPade, Že prijemca potrebuje uskutočniť presun finančných prostriedkov v rámci
schválených poloŽiek rozpočtu nad 15 % z celkovej sumy grantu , (vid'. príloha č, 2, rozpočet
Projektu), musí vopred prostredníctvom emailu požiadať o súhlas poskytovatel'a a
a,kýkolvek presun uskutočniť až po prijatí písomného súhlasu poskytovatel'a.
Úrokové výnosY získané z finančného príspevku si ponecháva príjemca, ktorý sa zavázuje
využiť ich na tičely súvisiace s podporeným projektom.
Pr(jemca sa zavázuje, Že vopred a vČas oznámi poskytovatelbvi termíny najdóležitejších
aktivít, ktoré sa týkajú realizácie podporeného projektu. Poskytovatel'sivyhradzuje právo
navŠtíviť Príjemcu a zúČastniť sa všetkých / najdóležitejších aktivít podporeného projektu,
Príjemca sa zavázuje ponechať si vlastnícke práva k veciam získaným na základe irantu
a zabezPeČovať ÚdrŽbu predmetu na ktoryi bol grant poskytnutý v súlade s proláktom
a realizovať dozor nad technickým stavom tohto predmetu minimálne počas dobyirvania
zmluvy,
Príjemca grantu sa zavázuje zachovať predmet, na ktoný bol grant poskytnutý podl'a
Projektu v Prevádzke počas celého obdobia trvania Zmluvy, zvel'adbvať, upravovať
a rozŠirovat', avŠak musí zachovať póvodný zámer na ktorý bol grant poskytnutý a póvodné
vlastnícke vzťahy k tomuto predmetu.
PoskYtovatel'je oprávnený bezodplatne užívať názov, značky, ochranné známky a/alebo
logá Príjemcu a/alebo zobrazenie pracovníkov Príjemcu vo svojich obrazových, zvukových,
obrazovo-zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré budú/móžu byť šírené
(sPrístuPnené verejnosti) prostredníctvom printových, televíznych, alebo rozhlasových
médií a/alebo prostredníctvom iných informačných a komunikačných médií vrátane
internetu, najmá prostredníctvom web stránky www.nadaciaspp.sk v prípade, ak
obrazové, zvukové, obrazovo-zvukové a/alebo audiovizuálne záznamy obsahujú osobné
Údaje alebo sa týkajú osobnostných práv fyzických osób, Prijímatel'sa zavázuje získať od
dotknutých osÓb súh|as s vyhetovením a použitím takýchto záznamov podlá vzoru, ktorý
tvorí osobitnú Prílohu Č. 5 a je súčasťou vyúčtovania pri podávaní záverečnej správy
v elektronickom systéme E-grant.
Príjemca udel'uje v zmysle § 40 zákona č.618/200g Z. z, (autorský zákon) v znení neskorších
PredPisov poskytovatelbvi bezodplatné oprávnenie - nevýhradnú licenciu na použitie
autorských diel týkajúcich sa projektu, a to obrazových, zvukových, obrazovo_zvukových
a audiovizuálnych záznamov vyhotovených príjemcom. Licencia zah(ňa práva podl,a § 18
ods. 2 autorského zákona časovo, teritoriálne a vecne neobmedzené. príjemca udel'uje
PoskYtovatelbvi súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie diela vytvorenéňo
príjemcom v rozsahu poskytovatelovi udelenej licencie (tzv. sublicenciu).
V PríPade, Že by pri realizácii projektu malo dójsť k zmenám oprotischválenému projektu,
Príjemca sa zavázuje bezodkladne písomne ohlásiť túto skutočnosť poskytovatelbvi,
AkákolVek zmeha pri použitífinančného príspevku príjemcom musí byť vopred písomne
odsúhlasená poskytovatelbm. lde najmá o tieto zmeny:

a) zmena v časovom pláne projektu,
b) zmena klienta, ktorému je individuálny plán určený
c) ohrozenie realizácie projektu,
d) zmeny ovplyvňujúce účelové využitie finančného príspevku,
e) v organizáciidójde k zmenám, ktoré rozhodujúcim spósobom ovplyvnia jej činnos{

vrátane zmeny sídla organizácie,
f) zmena osoby zodpovednej za projekt,
g) zmena štatutárneho zástupcu Príjemcu
h) zmena sídla, alebo zánik organizácie



V prípade nedodržania podmienok príjemcom, alebo ak dójde pri realizácii projektu k dóležitým
zmenám bez súhlasu poskytovatel'a, je poskytovatel'oprávnený požadovať vrátenie finančného
príspevku, ktoni bol príjemcovi poskytnutý. V prípade zániku príjemcu v priebehu realizácie
projektu je tento povinný vrátiť nevyčerpaný zostatok finančného príspevku a všetko technické
vybavenie, ktoré bolo zakúpené z prostriedkov poskytnutého finančného príspevku, Podpisom
Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku potvrdzuje príjemca svoj súhlas s uvedenými
podmienkami poskytnutia finančného príspevku.



Príloha č. 3 k Zm!uve o poskytnutí finančného príspevku OPORA č.512021,
Pokyny pře spracovanie záverečnej správy o použití finančného príspevku.

Príjemca je povinný vyúčtovať celú sumu finančného príspevku, t. j. 100%.

Záverečná programová ajfinančná správa musíbyť doručená elektronicky vyplnením on-line formuláru
s názvom Záverečná správa na https://nadaciaspp,egrant.sk/ v termíne do 30. novembra 2O2l..,

Očakávame, že programová a finančná správa bude obsahovať tieto informácie:

A. programová správa obsahuie informácie tÝkaiúce sa whodnotenia proiektu

A. 1. VYHoDNoTEN!E PRoJEKTU.
Pod vyhodnotením projektu rozumieme Vaše zhodnotenie Vášho podporeného projektu. Táto správa
by mala byťodpovedbu na predložený projekt,

1. Zhodnotenie a popísanie aktivít ktoré ste s klientom/klientkou vášho zariadenia v rámci
zrealizovali. Popíšte výstupy a výsledky projektu. tjdaje uvádzajte čo najkonkrétnejšie, napr.

, Ako ste spolu s klientom naplnili ciele |PRO stanovené v projekte,

. Uvedte metódy, ktorými ste PRa vyhodnocovali,

: Spomeňte zaujímavé momenty z prípravy a realizácie projektu (čo vás potešilo, prekvapilo,
zaujalo účastníkov a pod.)

2. Boli naplnené ciele projektu, ktoré ste si dali v predkladanom projekte? Ak áno, ako? Ak nie, prečo
nie?

3. Uvedte aké faktory ovplyvňovali priebeh projektu v pozitívnom i negatívnom zmysle.

4. Aké sú plány vášho klienta/klientky ďo budúcnosti, resp. akou formou chcete v projekte
pokračovať. Ak áno, za akých okolností,

A. 2. Sríčasťou programovej správy sú aj naskenované kópie článkov, ktoré boli publikované v
médiách a týkalisa projektu.

A. 3. K záverečnej k správe je potrebné priložiť fotografie v elektronickej podobg ktoré
dokumentujú priebeh projektu a Prí|ohu č. 5 Sríhlas dotknutých osób s vyhotovením a použitím
obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových a/alebo audiovizuálnych záznamoch záznamov
(v elektronickej podobe na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/).

B. Finančná správa obsahuie wúčtovanie prostriedkov. ktoré vám boli poskvtnuté na realizáciu vášho
proiektu.

B.1 F|NANčNÉ wÚčrovnNlE PREDKLADAJTE V NASLEDoVNEJ PoDoBE:

Finančné vyúčtovanie predkladajte rovnako v elektronickej podobe prostredníctvom on-line
formuláru na https://nadaciaspp.egrant.sk/, kde prikladáte naskenované účtovné doklady:
1. K vyúčtovaniu žiadame priložiť naskenované prvotné aj druhotné účtovné doklady.
1. Naskenované účtovné doklady hradené z tohto finančného príspevku musia byť zretel'ne
označené nápisom ,,Nadácia SPP".
2, tJčtovné doklady roztriedite, očíslujete a naskenované priložíte podl'a kategórií uvedených v
Zmluve.

Originá|y účtových dokladov si ponechávajte vo svojej účtovej evidencii tak, aby mohli byť kedykolVek
prístupné našej kontrole.

|/



Prvotné účtovné doklady (od dodávatelbv): faktúry; výpisy z registračných pokladníc; cestovné
dok|ady spolu s cestovným príkazom; darovacie zmluvy (dohody o poskytnutí finančného príspevku).

Druhotné ríčtovné doklady (autorizujúce platbu): výdavkový pokladničný doklad organizácie v prípade
hotovostnej platby; bankovývýpis organizácie (nie prevodový príkaz) v prípade bezhotovostnej platby.

Pri každej faktúre musíte zdokumentovať spósob jej úhrady, napr. výpis z účtu, výdavkový a príjmový

doklad. K výdavkovému bloku musí byť priložený účet z pokladne alebo faktúra.
Pri vyrlčtovaní služieb: faktúra alebo iná zmluva o službe; daňový doklad autorizujúci zaptatenie
faktúry: bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na rlhradu); hotovostná platba - pr'rjmový

pokladničný doklad od dodávatel'a spolu s očíslovaným výdavkovým pokladničným dokladom.
Pri vyríčtovaní cestovného: cestovné doklady na cestovnom príkaze v zmysle zákona č,283120027b.
o cestovných náhradách v platnom znení; daňový doklad autorizujúci preplatenie cestovných
nákladov: bezhotovostná platba - výpis z účtu
hotovostná platba - výdavkový pokladničný doklad.

PRl VYUčToVANÍ...
Služieb:

r Faktúra alebo iná zmluva o službe;
* Daňový doklad autorizujúci zaplatenie faktúry:

bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na úhradu);
hotovostnd platba - príjmový pokladničný doklad od dodávateťa spolu s očíslovaným
výdavkový m pokl a d ničný m dokl adom.

cestovného:
J. Cestovné doklady na cestovnom pilkaze v zmysle zákona č,119/1992 Zb,;
* Daňový doklad autorizujúci preplatenie cestovných nákladov:

bezhotovostná platba - výpis z účtu
hotovostná platba -výdavkový pokla d n ičný dokla d.

J( cestovné doklady spolu s cestovným príkazom; cestovné ndklady hradené prostredníctvom
grdntu nemajú charakter služobnej cesty a nie je možné pri nich uplatňovať si ndklady
podla zdkona č.283/2002 Zc, Do cestovných nákladov nemóžu byť zahrnuté stravné,
amorťizácia osobného vozidla ako ani iné výdovky podťa osobitných právnych predpisov.

* pri ceste osobným automobilom je potrebné priložiť kópiu technického preukazu auta
a blok z registračnej pokladne o ndkupe benzínu.

x priložiť prehlbd ciest, uviesť odkiať kam a dátum cesty, počet kilometrov - vytlačiť
z internetu údaje o vzdialenosti trasy,

t VZOREC na výpočet: počet km x spotreba x cena benzínu / 700



Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku oPORA č,5l2o2l
Stlhlas so spracovaním osobných údajov príjemcu

v zmysle Čl, 6 ods.1 písmeno a) NAR|ADEN|A EURÓpsKEHo IARLAMENTU A RADv (Etj) 2Ot5/679 o
ochrane fYzických osÓb pri spracúvaní osobných údajov a o vo|hom pohybe takýchto údajov, ktoným
sa zruŠuje smernica 95/46lEs (d'alej len Nariadenie GDPR) aZákonač, t8l2ol}Z.z:. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektoných zákonov

Ja dolu podpísaný št'atutárny zástupca:

Q eosrytu;em

. Neposkytujem
(vybrané zakrúžkovať)

dobrovolhý súhlas so spracovaním osobných údajov

Podl'a Nariadenia GDPR a Zákona ě, t8/2ot8 Z. z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektoných zákonov so spracúvaním.svojich osobných údajov prevádzkovatetbvi: Nadácia Spp,
Mlynské Nivy 44/a,825 LI Bratislava, tčo: grsrgo25 (ĎaIej len: ,,Prevádzkovatel'''),

SPracovávané sú beŽné osobné údaje, v minimálnom rozsahu požadovanom na dosiahnutie
sledovaného účelu, maximálne však v rozsahu:

o titul, meno, Priezvisko Štatutárneho zástupcu, email, tel. číslo štatutárneho zástupcu

za účelom: I

o vedenia evidencie žiadostí záujemcov o finančný príspevok
o PríPrava Prehl'adov pre členov hodndtiacej komisie, členovsprávnej a dozornej radyl PríPrava a PodPis Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku DZ, vyúčtovaní a ukončení

podporených žiadostí
. evidencie v účtovnom systéme
. spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na štatistický účele informovania verejnosti o finančnej podpore na web stránkach; www.nadaciaspp.sl<

a intranete spo|očnosti spp ich FB profiloch, v časopise e-plameň
o informovaníe o finančnej podpore vo výročnej správe Nadácie sppo informovanie o finančnej podpore v Obchodnom vestníku

Doba uchovávania OÚ je urČená v zmysle osobitných predpisov aplikovaných na konkrétny účel
spracovávania osobných údajov (napr. účtovné účely v rozsahu maximálne vyžadovanom na archiváciu
účtovných dokumentov), v iných prípadoch na obdobie dosiahnutia konkrétneho sledovaného účelu.

Prevádzkovatel'zaruČuje dotknutej osobe: PhDr. Robert Budinský MBA, že tento súhlas móže
kedYko|Vek odvolať PÍsomnou, alebo elektronickou formou na osobneudaje@nadaciaspp.sk a že
spracúvanéúdajeadokladynebudeprevádzkovatel,sprístupňovaťani

Levice, dňa 27. 5.202t


