Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov

Žádost o finanční příspěvek,
poskytovaný městem Trhový Štěpánov na narozené dítě
Jméno a příjmení dítěte: ………………………………...……………………………..………..
Datum narození dítěte: ……………………………………………………………………...…..
Adresa trvalého pobytu dítěte: …………………………………………………………………..
Jméno a příjmení žadatele (zákonného zástupce): ……………………………………………….
Adresa trvalého pobytu žadatele: ………………………………………………………………..
Telefonní kontakt, e-mail1: ………………………………………………………………………
Jméno a příjmení obou rodičů dítěte: …………………………………………………………….
Jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu jednoho z rodičů dítěte s trvalým pobytem v obci
Trhový Štěpánov (dle podmínek pro nárok na finanční příspěvek):2
…………………………………………………………………………………………………..
Žadatel může v případě zájmu doručit vyplněnou a podepsanou žádost o poskytnutí finančního
příspěvku městem Trhový Štěpánov na narozené dítě (dále jen „Příspěvek“) poštou nebo
osobně na adresu: Městský úřad Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov.
K žádosti je nutné předložit kopii rodného listu dítěte. Dnem podání žádosti se rozumí datum
odevzdání do poštovní přepravy nebo datum převzetí na Městském úřadu Trhový Štěpánov při
osobním podání. O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn na výše uvedených kontaktech.
___________________________________________________________________________
Prohlašuji, že jsem se seznámil/seznámila s pravidly pro poskytování Příspěvku, které jsou
specifikovány ve Směrnici č. 1/2020 schválené Radou města Trhový Štěpánov dne 30.06.2020
usnesením č. 6).
Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé a úplné.
Beru na vědomí, že město Trhový Štěpánov je oprávněno kontrolovat údaje uvedené v žádosti
o Příspěvek (údaje o narození dítěte na základě předloženého rodného listu dítěte, jeho
přihlášení k trvalému pobytu nebo trvání trvalého pobytu, trvalý pobyt matky/otce), kterými je
podmíněn nárok na Příspěvek.
Beru na vědomí, že město Trhový Štěpánov jakožto správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů3. Osobní údaje uvedené v žádosti o Příspěvek
jsou zpracovávány pro účely administrace a výplaty Příspěvku na základě plnění právní
povinnosti a oprávněných zájmu správce (čl. 6 odst. 1 písm. a), c) Obecného nařízení). Osobní
údaje zpracovávané za tímto účelem nejsou předávány žádnému dalšímu příjemci.
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Údaj pro efektivnější komunikaci se zákonným zástupcem
Je-li dotyčný odlišný od osoby žadatele (zákonného zástupce)
3
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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Město Trhový Štěpánov
Dubějovická 269
257 63 Trhový Štěpánov

Jsem si vědom/vědoma toho, že úmyslné uvedení nepravdivých údajů je přestupkem podle ust.
§ 2, č. 2 písm. a) zákona č. 251/2016, o některých přestupcích.

Datum: …………………… Podpis žadatele (zákonného zástupce): ………………………….

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM VE ZPRAVODAJI*
Svým podpisem tímto udělujeme souhlas s (pořízením a) použitím fotografie, na které
jsme zachyceni my, rodiče dítěte, a naše dítě. Souhlasíme s tím, aby fotografie s uvedením
jmen byla zveřejněna ve Zpravodaji Trhového Štěpánova v sekci společenská kronika.
Podpis matky dítěte…………….…………..
Podpis otce dítěte…………..………………..
*

Fotografie bude po předchozí dohodě elektronicky zaslána, příp. pořízena MěÚ Trhový Štěpánov.
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