ČESTNÉ VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA O GRANT (FO)
Príloha č. 1 k žiadosti o grant predloženej v rámci výzvy č: GV-2022-__
Meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej
osoby), dátum narodenia
Adresa trv. bydliska (ulica, č., obec, PSČ)
Emailový, telefonický kontakt
Dolupodpísaný žiadateľ o poskytnutie grantu na podporu projektu predloženého v rámci výzvy GV-2022-__ pod
názvom:

čestne vyhlasujem, že:
a) nemám nedoplatky na daniach, ani na zdravotných a sociálnych odvodoch;
b) som bezúhonnou osobou, t. j. nemám žiaden záznam v registri trestov vedený Generálnou prokuratúrou
Slovenskej republiky podľa zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, a svoju bezúhonnosť viem na požiadanie Vyhlasovateľa výzvy
preukázať aktuálnym Výpisom z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace od dátumu vyžiadania) ešte
pred prípadným podpisom Zmluvy o poskytnutí grantu;
c) počas predchádzajúcich 5 rokov som neporušil/a zákaz nelegálnej práce podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov;
d) nie je proti mne vedené žiadne exekučné konanie, ani sa nachádzam v akejkoľvek analogickej situácii;
e) som oprávnený/á vykonávať činnosť v predmete účelu, o podporu ktorého žiadam a akékoľvek
oprávnenia/povolenia vyžadované na vykonávanie takejto činnosti sú vydané alebo ich účinky trvajú,
f) nemám vo vzťahu k nadácii (vyhlasovateľovi tejto výzvy) alebo k Národnej banke Slovenska alebo k ďalším
subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti NBS žiadne nevyrovnané finančné záväzky,
g) nie som zakladateľom nadácie alebo členom Správnej rady nadácie, správcom Nadácie, členom iného orgánu
nadácie alebo im blízkou osobou.
Zároveň vyhlasujem, že v predloženej žiadosti o grant a vo všetkých jej prílohách sú všetky informácie uvedené
pravdivo, úplne a správne a som si vedomý/á právnych dôsledkov vrátane prípadných trestnoprávnych
následkov vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon) v
prípade uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlasím s medializáciou svojho predloženého projektu na webovej stránke vyhlasovateľa výzvy (Nadácie NBS).
Beriem na vedomie, že
a) vyhlasovateľ výzvy (Nadácia NBS) je oprávnený vyžiadať si odo mňa (ako žiadateľa) ďalšie relevantné
doklady za účelom preukázania a overenia pravdivosti údajov uvedených v žiadosti, doklady o vzdelaní a
odbornosti a iné, a to pod sankciou neuzatvorenia zmluvy o poskytnutí grantu v prípade nepredloženia
požadovaných dokladov v určenej lehote;
b) som povinný/á bezodkladne oznámiť vyhlasovateľovi výzvy (Nadácii NBS) každú zmenu identifikačných
údajov, ako aj každú zmenu skutočností uvedených v žiadosti o grant a v Čestnom vyhlásení žiadateľa, ak sa
vyskytne v priebehu posudzovania alebo schvaľovania žiadosti.
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV UVEDENÝCH V ŽIADOSTI O GRANT

Svojím podpisom udeľujem Vyhlasovateľovi výzvy – Nadácii NBS (IČO: 54 345 944, so sídlom Imricha Karvaša 1,
813 25 Bratislava) súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v žiadosti o grant predloženej
v elektronickom systéme EGRANT ako prevádzkovateľovi údajov v súlade s nariadením EÚ č. 2016/679
na obdobie 5 rokov, a to výhradne na účely administratívneho spracovania, zabezpečenia priebehu výzvy,
hodnotenia žiadosti, prípravy zmlúv, monitorovania projektu, vyhodnotenia realizácie projektu, kontroly plnenia
zmluvy o poskytnutí grantu a vyúčtovania finančných prostriedkov poskytnutých na realizáciu projektu, a to v
súlade s dokumentom Nadácie NBS o spracúvaní osobných údajov zverejneným na webovej stránke
https://nadacianbs.sk/ochrana-osobnych-udajov/.
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