Dobrá duša 2018!
Prihláste sa aj Vy!
•
•
•

Venujete sa aktívne práci s dobrovoľníkmi?
Zapájate ich do práce pre seniorov?
Vytvárate vo Vašej inštitúcii vhodné podmienky pre rozvoj dobrovoľníctva?

Áno? Tak neváhajte a zapojte Vašu inštitúciu do projektu „Dobrá duša 2018“!
Údaje o inštitúcii, ktorá sa chce do projektu zapojiť:
Názov a adresa inštitúcie *):

Meno a priezvisko zástupcu inštitúcie *):
E-mail *):

Telefón *):

Od akého dátumu sa venujete práci s dobrovoľníkmi? *):
Akým spôsobom proaktívne podporujete a systematicky rozvíjate dobrovoľnícke aktivity vo Vašej inštitúcii?
(školenie, semináre, koučing atď. *):

Odtlačok pečiatky, podpis a dátum podpisu zástupcu inštitúcie *):

*) 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

Popíšte, ako konkrétne s dobrovoľníkmi pracujete *):

*) 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

