
 
 

Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 

 
 

Žádost o příspěvek z FKSP „Ostatní aktivity“ 
 
Údaje o žadateli: 
 
jméno a příjmení:   …………………………………………………………………….……………………….. 
datum narození:    …………………………………………………………………….……………………….. 
(dále žadatel)  
 
Žádám tímto o příspěvek z FKSP  
 
druh příspěvku :  
    rekreace (včetně dětské)   vstupenky festival, koncert, divadlo, kino 

    permanentky masáž, sol. jeskyně  pronájem sportoviště 
    permanentky bazén, sauna, koupaliště  permanentky cvičení, jóga, fitness 
    permanentky divadlo, kino   nákup vitamínů 
         nákup knih 
 
 

požadovaná částka:  …………………………………………………………………….………………………..  
poskytovatel „ostatní aktivity“  název …………………………………………………………………….……………………….. 
    ičo …………………………………………………………………….……………………….. 
    adresa …………………………………………………………………….……………………….. 
    kontakt …………………………………………………………………….……………………….. 
 
 
 
….……..……………….       …………………………………………….. 
    datum                                     podpis žadatele   
 

Čestné prohlášení                 
 
Prohlašuji, že: 
- v této žádosti jsem uvedl přesné, úplné a pravdivé údaje, 
- že jsem se seznámil se zásadami poskytování příspěvku zaměstnavatele uvedenými v „Zásadách hospodaření s prostředky FKSP“ 

organizace Střední průmyslová škola, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 a splňuji je. 
Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené údaje byly obráceny v opak, případně pokud se podmínky z mé strany změní a neučiním 
průkazné informování organizace, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním či finančním následkům. 

 
 
….……..……………….       …………………………………………….. 
    datum                                     podpis žadatele   
 
 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
 
Vyplněním a podpisem tohoto formuláře poskytuji Střední průmyslové škole, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362, coby správci osobních údajů, 
souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a to pro účely poskytnutí příspěvku z FKSP. 
 
Svým podpisem tohoto formuláře prohlašuji, že jsem byl Střední průmyslovou školou, Klatovy, nábřeží Kpt. Nálepky 362 informován o svých 
právech a povinnostech, zejména o svém právu: na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR), na opravu nepřesných nebo 
nepravdivých osobních údajů (čl. 16 nařízení GDPR),  na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly 
shromážděny či jinak zpracovány (čl. 17 nařízení GDPR), na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR), na přenositelnost 
údajů (čl. 20 nařízení GDPR), na vznesení námitky je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmu či pro účely oprávněných 
zájmů správce (čl. 21 nařízení GDPR), právo podat proti správci stížnost u dozorového orgánu (čl. 77 nařízení GDPR). 
 
 
 
….……..……………….       …………………………………………….. 
    datum                                     podpis žadatele   
 
 

Odsouhlasení splnění podmínek  
 
Žadatel splnil – nesplnil *) podmínky pro poskytnutí příspěvku. 
 
Další poznámky:   …………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 
 
 
….……..………………………   ….……..………………………   ….……..………………………       
 datum     pracovník ekon. oddělení             ředitel školy 
 
 
*) Nehodící se škrtne 


