
FORMULÁŘ
ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSPĚVEK

Při vyplňování žádosti je nutné vyplnit veškeré údaje.

K žádosti je nutné doložit kopii lékařské zprávy  
(ze zprávy musí být jasné, že je dítě předčasně narozené).

Žádost prosím vyplňte čitelně hůlkovým písmem a zašlete na petra@predcasnenarozenedeti.cz.

Jméno dítěte:       Datum narození dítěte: 

Jméno matky:                                   Datum narození matky: 

Jméno otce:                         Datum narození otce: 

Adresa :  

Telefon: 

E-mail: 

Bankovní spojení pro příjem příspěvku:

(Úhrada může proběhnout přímo poskytovateli služby na základě vystavené faktury nebo vyplacení na 
základě doloženého dokladu.)

Příspěvek bude vyplacen na základě doloženého dokladu.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI



V kterém týdnu těhotenství došlo k porodu: 

Porodní váha: 

Diagnóza (pokud je již stanovena): 

Účel využití požadovaného příspěvku 
(popis krizové situace, na jejíž zvládnutí bude nadační příspěvek použit): 

Doporučení lékaře (ošetřující lékař) – razítko, podpis, datum

Požadovaná výše příspěvku:

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje a informace jsou pravdivé a poskytuji je dobrovolně. 
Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a s pravidly čerpání příspěvku.

Místo:

Datum:

Podpis žadatele:

II. POPIS ŽÁDOSTI A JEJÍ ZDŮVODNĚNÍ

III. PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH DAT A SPRÁVNOSTI ÚDAJŮ



Spolu s žádostí o příspěvek nám předáváte informace o Vás a Vašich dětech a my jsme povinni je 
chránit. 
S osobními údaji nakládáme jen v nezbytně nutné míře. Údaje, které nám předáváte, zpracováváme 
hlavně pro posouzení Vaší žádosti o příspěvek a pro informace o čerpání příspěvku. Bez osobních 
údajů Vašich a Vašich dětí bychom Vám nemohli příspěvek poskytnout. 
Musíme si také vést záznamy o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli a vše správně zaúčtovat. Toto 
nám ukládá zákon. Zákon nám umožňuje v určitých případech neuvádět Vaše osobní údaje ve výroč-
ních zprávách naší nadace, proto Vaše údaje v těchto zprávách nezveřejňujeme.
Osobní údaje využíváme také k tomu, abychom Vám poskytovali informace o naší činnosti. 
Rádi bychom, aby se i jiní žadatelé o příspěvek, ale také dárci, poskytovatelé grantové podpory, o 
kterou žádáme, nebo i širší veřejnost dozvěděli, co děláme a jak konkrétně pomáháme. To ale nemů-
žeme bez Vašeho souhlasu. Pokud budete souhlasit, budeme Váš příběh a Vaše fotografie a fotogra-
fie Vašich dětí sdílet s veřejností na na našich webových stránkách, na sociálních sítích, ve výročních 
zprávách, v grantových žádostech apod. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. 
Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat příspěvek, a dále 
po dobu, po kterou Vám i nám zákon umožňuje řešit případné nesrovnalosti (tzv. promlčecí doba). 
Osobní údaje potřebné k vedení účetnictví budeme uchovávat po dobu, po kterou nám to zákon přika-
zuje. Pokud Vaši žádosti nevyhovíme, budeme uchovávat Vaše osobní údaje ještě 1 rok po zamítnutí 
žádosti. 

Informaci o tom, že jsme Vám příspěvek poskytli, budeme uchovávat po dobu 5 let. Stejně dlouho Vás 
budeme informovat o naší činnosti. Posílání emailů může kdekoliv odmítnout.

Pokud jste nám dali souhlas se zveřejněním Vašeho příběhu a fotografií, budeme tyto osobní údaje 
uchovávat do 18 let věku dítěte. Pokud by Vaše dítě dosáhlo věku 18 let dříve než za 5 let od poskyt-
nutí příspěvku, budeme osobní údaje uchovávat po dobu 5 let (např. příspěvek poskytneme dítěti ve 
věku 17 let a osobní údaje budeme uchovávat do 22. roku věku „dítěte“). Pokud souhlas odvoláte, 
Váš příběh ani fotografie už zveřejňovat nebudeme.

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete na našich webových 
stránkách www.predcasnenarozenedeti.cz.

Jako žadatel o příspěvek uděluji Nadačnímu fondu pro předčasně narozené děti a jejich rodiny sou-
hlas s pořizováním fotografií mých a mých dětí a s jejich použitím elektroniky i v tištěné podobě, 
zejména na webových stránkách nadačního fondu, na sociálních sítích, ve výročních zprávách a v gran-
tových žádostech. Zároveň souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zveřejnění mého 
příběhu a fotografií Nadačním fondem pro předčasně narozené děti a jejich rodiny. 

Datum:

Podpis:

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas s pořizováním fotografií a se zveřejněním fotografií a příběhu
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