Dobrá duša 2018!
Prihláste sa aj Vy!
Máte aspoň 60 rokov?
Pôsobíte ako dobrovoľník, ktorý aktívne a dlhodobo pomáha seniorom?
Obohacuje pomoc druhým Váš život?

•
•
•

Áno?
Tak neváhajte a zapojte sa do projektu

„Dobrá duša 2018“!

Údaje o nominovanom (osoba poskytujúca výpomoc):
Meno a priezvisko *):
Dátum narodenia *):

Pevná linka / mobil *):

Adresa trvalého pobytu *):

Adresa doručovania (ak je odlišná od trvalej adresy):

Odkedy pôsobíte ako dobrovoľník? *):

Ako často sa venujete dobrovoľníctvu? *):

Koľkým ľuďom ako dobrovoľník pomáhate? *):

Uveďte aktivity, ktorým sa spoločne so seniormi venujete *):

NA SAMOSTATNÚ STRÁNKU prosím napíšte svoj dobrovoľnícky príbeh. Zaujíma nás, ako ste sa k dobrovoľníckej
činnosti dostali a aký má táto činnosť vplyv na Vás a predovšetkým na osobu, ktorej poskytujete starostlivosť.
Uvítame, keď priložíte aj spoločné fotograﬁe *):
Výpomoc poskytujem celkom dobrovoľne a po dobu najmenej 3 mesiacov *):
(nehodiace sa preškrtnite)

ÁNO

NIE

Podpis a dátum podpisu nominovaného *):
*) Takto označené polia sú povinné; ak nebude niektoré z povinných polí vyplnené, bude prihláška automaticky vyradená pre
neúplnosť údajov. V prípade potreby je možné údaje vyplniť na samostatný papier, ktorý bude súčasťou originálnej prihlášky.
Horeuvedené údaje podliehajú ochrane najmä podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpísaní účastníci súhlasia s využitím osobných údajov pre marketingové účely a s uchovaním osobných údajov na dobu 5 rokov s možnosťou zrušenia písomnou žiadosťou,
tak ako je uvedené v podmienkach registrácie prihlášky, kde týmto udelili súhlas so spracovaním osobných údajov.

Kompletné pravidlá sú uvedené na webovej stránke www.dobra-dusa.sk

Údaje o inštitúcii, v ktorej je výpomoc realizovaná:
Názov *):
Adresa inštitúcie *):
Meno a priezvisko zástupcu inštitúcie *):
E-mail *):

Telefón *):

Meno a priezvisko osoby/osôb, ktorej/ktorým je výpomoc poskytovaná *):

Ako hodnotíte výpomoc nominovaného dobrovoľníka z hľadiska jeho prínosu pre Vašich seniorov? *):

Od akého dátumu je výpomoc poskytovaná? *):
Výpomoc bola/je poskytovaná po dobu najmenej 3 mesiacov *):
(nehodiace sa preškrtnite)
Odtlačok pečiatky, podpis a dátum podpisu zástupcu inštitúcie *):

ÁNO

NIE

*) Takto označené polia sú povinné; ak nebude niektoré z povinných polí vyplnené, bude prihláška automaticky vyradená pre
neúplnosť údajov. V prípade potreby je možné údaje vyplniť na samostatný papier, ktorý bude súčasťou originálnej prihlášky.

Horeuvedené údaje podliehajú ochrane najmä podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „nariadenie“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“), zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podpísaní účastníci súhlasia s využitím osobných údajov pre marketingové účely
a s uchovaním osobných údajov na dobu 5 rokov s možnosťou zrušenia písomnou žiadosťou, tak ako je uvedené v podmienkach registrácie prihlášky, kde
týmto udelili súhlas so spracovaním osobných údajov.

Adresa na zasielanie prihlášok:
Snowball Communications spol. s.r.o., Lichardova 1/A, 811 03 Bratislava
Obálka s vyplnenou prihláškou musí byť označená čitateľným názvom projektu „Dobrá duša“.

Kompletné pravidlá sú uvedené na webovej stránke www.dobra-dusa.sk

