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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov 
Adresa: náměstí Míru 1/230, 795 01 Rýmařov; odbor životního prostředí, pracoviště: náměstí Svobody 5 

 
ŽÁDOST  

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova 
v rámci „Programu podpory individuálního řešení 
zásobování pitnou vodou a odkanalizování rodinných 
domů“ 

ŽADATEL/É 

Jméno a příjmení:
 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Datum narození:
 .................................................................................................................................................................... 

Adresa:
 .................................................................................................................................................................... 

Bankovní spojení:
 .................................................................................................................................................................... 

Telefonní číslo1:
 .................................................................................................................................................................... 

ÚČEL DOTACE 

 vybudování nové studny 

 opatření ke zvýšení vydatnosti či kvality vody u stávajícího zdroje 

 vybudování nové domovní ČOV 

U rodinného domu / rekreačního objektu na adrese: – adresa2:
 .................................................................................................................................................................... 

DOBA DOSAŽENÍ ÚČELU 

Od3: .......................................................................... Do4:
 .................................................................................  

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PROJEKTU 

Celkové náklady:
 .................................................................................................................................................................... 

Podíl z vlastních zdrojů:
 .................................................................................................................................................................... 

Výše požadovaného příspěvku:
 .................................................................................................................................................................... 

 
1  Nepovinný údaj. V případě poskytnutí je nutno vyplnit Souhlas se zpracováním osobních údajů. 
2   Jen pokud se liší od adresy žadatele. 
3  Datum prvního vzniku uznatelných nákladů. 
4  Datum kolaudace nebo úhrady poslední faktury podle toho, který okamžik nastal později. 

otisk podacího razítka 



 

strana 2 z 3 

Přílohy5 

 kolaudační souhlas 

 faktury 

 doklady prokazující úhradu faktur (výpis z účtu, potvrzení o zaplacení atd.) 

 jiné 

Žadatel stvrzuje, že projekt byl předem schválen příslušnými správními úřady, a že uvedené údaje jsou 
pravdivé, a že souhlasí se zveřejněním údajů týkající se této žádosti a případně poskytnuté dotace. 

 

V Rýmařově dne ......................................................   

 

Podpis žadatele

 ......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

  

 
5  Prosté kopie. 



 

strana 3 z 3 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Já, níže podepsaný  ....................................................................... ,  

nar. ............................................................................................... , 

bytem ........................................................................................... , uděluji tímto výslovný souhlas 
správci OÚ (dále jen „Subjekt údajů”) 

uděluje tímto městu Rýmařov se sídlem náměstí Míru 230 / 1, 795 01 Rýmařov, IČO: 00296317, 
(dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže vedených podmínek. 

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ BUDOU ZPRACOVÁNY NAD RÁMEC ZÁKONNÉHO ZPRACOVÁNÍ 

o Telefonní číslo 

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Telefonický kontakt bude sloužit pro usnadnění komunikace mezi Subjektem údajů a Správcem 
při vyřizování Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Rýmařova v rámci „Spolufinancování 
výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva na území města Rýmařova z rozpočtu města 
na rok 2018 a 2019 v rámci programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva v letech 
2018 a 2019“. 

Tento souhlas je udělován podle skartačního řádu Správce na dobu deseti let nebo do odvolání 
souhlasu. 

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ 

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.    

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ODVOLÁNÍ SOUHLASU, VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 
ze dne 27. 4. 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: 

o osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za 
výše uvedených podmínek, 

o s účinností od 25. 5. 2018 disponuje Správce osobou pověřence pro ochranu osobních údajů, 
jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce http://www.rymarov.cz/ochrana-osobnich-
udaju. 

o Subjekt údajů je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím 
se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku 
proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů, 

o Subjekt údajů je oprávněn souhlas kdykoli odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování 
založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, 

o Subjekt údajů je oprávněn ve smyslu článku 77 Nařízení podat stížnost u dozorového orgánu, 
kterým je ve smyslu ustanovení článku 51 Nařízení Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem 
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. 

 

Subjekt údajů: ..........................................................   

V Rýmařově dne: .....................................................  


