Město Studénka,
nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

ŽÁDOST O NÁVRATNOU FINANČNÍ VÝPOMOC
Podporovaná oblast: KOTLÍKOVÉ PŮJČKY
I. IDENTIFIKACE ŽADATELE
Žadatel (jméno, příjmení, titul):
Datum narození:
(název
sídlo / jméno
a adresa):
Adresaatrvalého
pobytu
žadatele (ulice,
číslo popisné/orientační, PSČ):
Bankovní spojení (název a adresa
peněžního ústavu, číslo účtu a kód banky)
Telefon:
E-mail:

II. VÝMĚNA KOTLE
Typ pořizovaného kotle (tepelné čerpadlo,
kotel na biomasu – ruční přikládání, kotel na
biomasu – automatický, plynový
kondenzační kotel):
Výše návratné finanční výpomoci (dle typu
pořizovaného kotle):
Místo realizace (identifikace rodinného
domu, kde bude realizována výměna kotle),
pokud je odlišné od adresy trvalého
pobytu):

III. DOKLADY K ŽÁDOSTI
Podmínkou podání žádosti o NFV je schválení bezvadné žádosti o kotlíkovou dotaci dle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva. Žadatelé jsou povinni
k žádosti o NFV:
a) podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle
podmínek dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva,
b) podepsanou smlouvu s dodavatelem na výměnu kotle.

IV. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
1. Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé.
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2. Žadatel podpisem žádosti prohlašuje, že se řádně seznámil s „Programem pro poskytování
návratných finančních výpomocí na předfinancování výměny kotlů na pevná paliva dle podmínek
dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“.
3. Žadatel výslovně prohlašuje, že nemá vůči městu Studénka žádné nesplacené závazky po lhůtě
splatnosti, právo vlastníka nakládat s rodinným domem není omezeno soudcovským zástavním
právem, exekutorským zástavním právem nebo zástavním právem zřízeným ve prospěch
příslušných orgánů pro pohledávky na daních, pojistném na sociální zabezpečení nebo pojistném
na veřejné zdravotní pojištění. Žadatel podpisem prohlášení rovněž prohlašuje, že rodinný dům
není předmětem výkonu rozhodnutí nebo exekuce.
Toto čestné prohlášení stvrzuji svým podpisem.

V. UPOZORNĚNÍ
Příjemce návratné finanční výpomoci nese odpovědnost za respektování pravidel EU v oblasti
poskytování finančních prostředků ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy o fungování Evropské unie.
V případě, že Evropská komise dospěje k závěru, že poskytnuté finanční prostředky představují
nepovolenou veřejnou podporu, je příjemce povinen návratnou finanční výpomoc vrátit, a to včetně
úroků.

VI. SOUHLAS ŽADATELE
1. Souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele.
2. Souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Informace o zpracování osobních údajů
Město Studénka zpracovává Vaše identifikační údaje pro plnění svých zákonných povinností
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o zpracování, včetně Vašich práv, naleznete
na adrese: http://www.mesto-studenka.cz/mestsky-urad/povinne-informace-gdpr
Souhlas se zpracováním osobních údajů
(vyjádříte svým podpisem a zaškrtnutím níže uvedených políček)
Na základě žádosti správce osobních údajů, kterým je město Studénka, se sídlem nám. Republiky 762,
742 13 Studénka, IČO: 00298441, pro urychlení a zefektivnění komunikace mezi městem Studénkou
a žadatelem (správcem údajů a subjektem údajů) se zpracováním mých výše uvedených osobních
údajů za účelem zpracování:
1. Žádosti o návratnou finanční výpomoc
2. Vyúčtování návratné finanční výpomoci
 dávám1 /  nedávám1 souhlas
 dávám1 /  nedávám1 souhlas
 dávám1 /  nedávám1 souhlas
Příjemci osobních údajů:

e-mailová adresa
telefon
kontaktní osoba
Osobní údaje nebudou předávány jiným příjemcům.
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Doba uložení osobních údajů:

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou
pro realizaci žádosti a vyúčtování veřejné finanční podpory.
Po uplynutí skartační lhůty v souladu se zákonem
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, budou
doklady související s poskytnutím veřejné finanční podpory
obsahující osobní údaje skartovány.

Současně prohlašuji, že mi byly poskytnuty následující informace:
1. Svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Souhlas mohu odvolat písemným
prohlášením adresovaným:
 na doručovací adresu správce,
 datovou zprávou do datové schránky správce,
 pokud jsem uvedl (a) svoji e-mailovou adresu v tomto souhlasu, pak z této e-mailové adresy
na e-mailovou adresu správce.
2. Osobní údaje jsem poskytl (a) dobrovolně. Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani
smluvním požadavkem pro plnění právní povinnosti nebo uzavření smlouvy. Případné odvolání
souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů pro mě nebude mít žádné právní ani jiné
důsledky, neboť právní základ zpracování těchto osobních údajů není založen na jiném důvodu,
než je můj souhlas.
3. Mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost
údajů.
4. Mám právo podat stížnost u dozorového úřadu.
5. Osobní údaje, s jejichž zpracováním jsem vyslovil (a) souhlas, nebudou předávány do třetí země
nebo mezinárodní organizaci a nebudou předmětem automatizovaného rozhodování ani
profilování.
Kontaktní údaje správce:
 doručovací adresa (podatelna): Městský úřad Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka
 adresa datové schránky: vz3bvhc
 e-mailová adresa (elektronická adresa podatelny): podatelna@mesto-studenka.cz
 telefon (spojovatelka): 556 414 322
Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. et Mgr. Bc. Hanu Vitáskovou
Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: studenka@viavis.cz.
Dále potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) se skutečnostmi, že informace uvedené v článcích 13 a 14
Nařízení2 a veškerá sdělení podle článků 15 až 22 a 34 Nařízení2 o zpracování jsou k dispozici
v provozní době na podatelně a na webových stránkách správce na adrese: http://www.mestostudenka.cz/mestsky-urad/povinne-informace-gdpr.
Ve Studénce dne

……………………………………….…..
podpis žadatele
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