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Čestné prohlášení žadatele v Hlavním grantovém řízení pro 

organizace 

 

Tímto žadatel v Hlavním grantovém řízení pro organizace na rok 2020 čestně prohlašuje, že: 

 

- se důsledně seznámil před podáním žádosti s Pravidly a podmínky Nadačního fondu Českého 

rozhlasu pro Hlavní grantové řízení pro organizace; 

- se seznámil s obsahem žádosti a jejích příloh; 

- veškeré údaje uvedené v předložené žádosti o nadační příspěvek jsou pravdivé, úplné a 

odpovídají skutečnosti a je si vědom možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení 

nepravdivých nebo neúplných údajů; 

- souhlasí s tím, že veškeré osobní údaje uvedené v této žádosti o nadační příspěvek budou 

zpracovávány pouze k účelu evidence žádosti, zpracování v rámci Hlavního grantového řízení 

pro organizace Nadačního fondu Českého rozhlasu („Správce“) a uzavření Smlouvy o 

poskytnutí nadačního příspěvku. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou 

Správce bude poskytovat své služby, finanční podporu, nebo po dobu nezbytnou k plnění 

archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o 

účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákony v oblasti daní. Po ukončení finanční 

podpory bude Správce osobní údaje uchovávat z důvodu oprávněného zájmu po dobu 10 let. 

Veškeré osobní údaje budou Správcem chráněny v souladu se zněním 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); 

- organizace není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, 

hrozícím úpadku či proti němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon); 

- v žádosti o podporu nejsou uvedeny žádné osobní údaje, které patří mezi zvláštní kategorie 

osobních údajů, žádné informace chráněné autorským právem (pozn.: zvláštní kategorie 

osobních údajů zahrnují osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v 

odborech, a dále do nich patří zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem 

jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo 

sexuální orientaci fyzické osoby). 

 

V ……….………………. dne ………………… 
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Statutární zástupce organizace 


