
ŽÁDOST O POMOC

Jméno a příjmení zákonného zástupce                                   Jméno a příjmení dítěte

   
Datum narození                                                                         Datum narození 

 
 Adresa trvalého pobytu                                                           Doručovací adresa /  kontaktní osoba / telefon 

Využijte pokud jste v nemocnici (babička, sousedka atd.)

Telefon Email 

Příjmy celkem ( přibližné ) …........................................... DOPLŇTE

Zdroj Částka Zdroj Částka 

Dobrý Anděl Rodičovský příspěvek

Příspěvek na péči Mobilita

Příjem – výplata otec Výživné 

Příjem – výplata matka Jiné příjmy 

Výdaje celkem ( přibližné ) …..............................................DOPLŇTE

Účel Částka Účel Částka 

Nájem Půjčky

Energie Cestovné

Hypotéka Ostatní 

Potraviny

Stručný popis nemoci dítěte ( stačí diagnóza ) 

Pokud je dítě v onkologické léčbě, uveďte zahájení onkologické léčby.

Pokud je dítě po ukončené onkologické léčbě, uveďte datum ukončení léčby.

Pokud je dítě v udržovací léčbě, uveďte její zahájení.

Razítko ošetřujícího lékaře  – NEBO PŘIPOJTE KOPII LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY stačí první strana není potřeba posílat jich 15. 
Potvrzuji ( potvrzuje lékař, ne rodič), že výše uvedený/á  je v intenzivní / udržovací léčbě /  po ukončené onkologické léčbě do dvou let. 



Seznam materiální pomoci ( nevypisujte kusy ani ceny, pouze názvy, velikost plínek, značku mléka a číslo )
Pokud chcete proplatit účty, nejdřív napište na sanceonkolackum@seznam.cz 

jaké účty máte a za kolik peněz, 
účty z pokladny musíte poslat poštou na Dvorská 223, Měčín, 34012, 

elektronické faktury lze poslat na email, 
nezapomeňte do této žádosti napsat číslo účtu kam chcete peníze poslat. NE do emailu NE nikam jinam.

 PROSÍME ZAŠKRTNĚTE DĚKUJEME 
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro interní potřebu neziskové organizace Nadační fond šance onkoláčkům, 

IČO: 03592715, se sídlem Husova 1037, Přeštice, 33401.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro interní potřebu neziskové organizace Nadační fond šance onkoláčkům * Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním údajů o zdravotním stavu dítěte pro potřebu doložení oprávněnosti poskytnutí daru/podpory * Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním fotografií dítěte pro potřebu výzvy donátorům a pro potřebu doplňujícího doložení faktického užití daru v materiálech 
Nadačního fondu šance onkoláčkům, na webových a facebookových stránkách organizace * Ano/Ne

Souhlasím se zpracováním fotografií dítěte pro potřebu dokumentace námi pořádané akce, na které bylo dítě účastníkem, v materiálech Nadačního  
fondu šance onkoláčkům, na webových a facebookových stránkách organizace * Ano/Ne

Souhlasím se zveřejněním osobních dat v účetní uzávěrce Nadačního fondu šance onkoláčkům * Ano/Ne

Souhlasím se zveřejněním citlivých dat dítěte, ve formě a v rozsahu mnou poskytnutém pro potřeby zpracování „Příběhu onkoláčka“ 
zveřejňovaného v materiálech Nadačního fondu šance onkoláčkům, na webových a facebookových stránkách organizace *Ano/Ne 

Beru na vědomí, že mám právo:
1) vzít souhlas kdykoliv zpět.
2) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává.
3) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
4) vyžádat si u Nadačním fondu šance onkoláčkům přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit.
5) požadovat po Nadačním fondu šance onkoláčkům výmaz těchto osobních údajů, pokud to zákon umožňuje.
6) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Nadačním fondu šance onkoláčkům 
nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7) vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého 
marketingu.
8) nemám povinnost osobní údaje poskytnout, jejich poskytnutí není požadavkem, který je nutný k registraci do soutěží či jiných aktivit pořádaných
Nadačním fondem šance onkoláčkům. 
Zpracování osobních údajů v organizaci Nadační fond šance onkoláčkům, IČO: 03592715, se sídlem Husova 1037, Přeštice, probíhá v souladu s 
nařízením 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 „GDPR“).
Zpracování osobních údajů je prováděno Nadačním fondem šance onkoláčkům, osobní údaje však pro organizaci mohou zpracovávat i případní 
další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. V současné době Nadace využívá tyto zpracovatele:   - Facebook,  Google, 
Instagram.
Dalšími příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující marketingové služby pro Nadační fond šance onkoláčkům. Nadační fond šance onkoláčkům 
nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Zpracování osobních údajů se řídí Vnitřním 
předpisem společnosti týkajícím se splnění informační

Čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, že jsem nezatajil/a žádnou zásadní skutečnost a hmotnou pomoc použiji pouze pro účel, 
který jsem uvedl/a.

V .......................................           Dne .................................          Podpis …....................................................    


