Žiadateľ (organizácia alebo skupina občanov)

Jozef Ondrejka, Iveta Šestáková, Mgr. Dagmara Vaščurová
Zástupca žiadateľa (organizácie alebo vedúceho skupiny)
Jozef Ondrejka

Oficiálne sídlo žiadateľa (adresa alebo adresa vedúceho skupiny)
Tatranská Lomnica 14 698, 059 60 Vysoké Tatry

IČO/ DIČ ( dátum narodenia vedúceho skupiny)
26.09.1982
Kontakt zodpovednej osoby ( e-mail, telefón)
ondrejka@hotel-morava.sk, 0902 553 121

Projekt
Názov projektu
Vyčistime si Tatranskú Lomnicu, Vyčistime si Smokovce, Vyčistime si potoky
Popis projektu
Každoročná akcia, ktorej cieľom je upratať naše obce. Počas 3. ročníkov sa nám vždy podarilo osloviť viac ako 120
ľudí v Tatranskej Lomnici a cez 40 v Smokovcoch. Mali by sme v pláne zvýšiť úroveň tejto akcie aj o lepšie
propagačné materiály, no najmä o plnohodnotnejšie stravovanie, ktoré je zároveň okrem dobrého pocitu na duši
naším jediným poďakovaním zúčastneným.
Akcia bežne trvá od 9:00 do 14:00, kedy je podávaný obed. Máme v pláne zorganizovať 4 podujatia – 1. termín – apríl
- by boli Vyčistime si Tatranskú Lomnicu, Starý/Nový Smokovec a Dolný Smokovec a 2. termín – august - by bolo
Vyčistime si potoky (v Tatranskej Lomnici)
Celkový rozpočet projektu:(prosíme o vyšpecifikovanie položiek rozpočtu)
Stravovanie – 100 osôb x 3,00 EUR = 300 EUR
Doprava – 80km x 2 EUR = 160 EUR
Propagácia – plagáty, banery, umiestnenie v TD, poštovné = 300 EUR
Náradie, vrecia, rukavice, ochranné prostriedky, reflexné prvky = 200 EUR
Požadovaná výška príspevku:
960 EUR
Predpokladaný počet osobohodín dobrovoľníckej práce:
(napr.: 3 osoby budú na projekte pracovať 5 hodín je to 15 osobohodín)
500 osobohodín

Prílohy
K projektu je potrebné doložiť tieto prílohy (stačí kópia alebo sken, nie je potrebné overenie):
1. Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov
2. Podpísané čestné prehlásenia prijímateľa
3. Písomné vyjadrenie MsÚ a iných kompetentných orgánov (v prípade drobných investícií a stavieb, zásahu do
životného prostredia a pod.)
4. Fotografie aktuálneho stavu (ak chcete projektom riešiť úpravu plochy, verejného priestranstva, rekonštrukcie
a pod.)
5. Písomné stanovisko (súhlas) majiteľa pozemku ak sa nejedná o pozemok mesta Vysoké Tatry a mapový
podklad pozemku. ( stačí z internetu )

ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
k výzve

„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“

Názov žiadateľa(organizácia alebo skupina občanov):
Jozef Ondrejka, Mgr. Dagmara Vaščurová, Iveta Šestáková

Názov projektu :
Vyčistime si Tatranskú Lomnicu, Vyčistime si Smokovce, Vyčistime si potoky

Ja, dole podpísaný zástupca žiadateľa čestne vyhlasujem, že:
a) všetky informácie uvedené v žiadosti, avo všetkých predložených prílohách sú pravdivé, úplné a
správne,
b) ako žiadateľ mám vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Vysoké Tatry
c) ako žiadateľ zabezpečím dobrovoľníkov k úspešnej realizácii projektu tak, ako je uvedené v
žiadosti a v popise projektu.
Som si vedomý možných trestných následkov a sankcií, ktoré vyplývajú z uvedenia nepravdivých
alebo neúplných údajov.
Zaväzujem sa vyhlasovateľa výzvybezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa
týkajú hore uvedených údajov a skutočností.

Miesto: Tatranská Lomnica
Dátum: 28.2.2019
Meno a priezvisko zástupcu žiadateľa: Jozef Ondrejka

Podpis zástupcu žiadateľa:

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Údaje o Poskytovateľovi: Jozef Ondrejka
(titul, meno a priezvisko)
Osobné údaje Poskytovateľa:
Adresa:. Tatranská Lomnica 14 698, 059 60 Vysoké Tatry
e-mail, telefón:. ondrejka@hotel-morava.sk, 0902 553 121
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje: Mesto Vysoké Tatry
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: maria.fabryova@vysoketatry.sk

Účel spracovania:Výzva

„HORY NÁPADOV V MESTE VYSOKÉ TATRY“

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: Prevádzkovateľ

áno

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: 2 roky

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich osobných
údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu
osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú úroveň ochrany
osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude
obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou
formou na adrese Prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,

-

Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na
prenosnosť údajov,

-

Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu
na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100
zákona č.: 18/2018 Z. z.

Vo Vysokých Tatrách
dňa: 28.02.2019

_____________________
Podpis

