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Zmluva č.2017vu053 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu
uzavretá pod|'a § 51 Občianskeho zákonníka

Čtánok l
Zmluvné strany

Poskytovatel' daru: Nadácia Tatra banky
so síd|om: Hodžovo nám. 3, 81 '1 06 Bratislava
lčo: 30857571
bankové spojenie: Tatra banka a.s.
IBAN: SK95 1100 0000 0029 2784 0004
zastúpený: Mgr, |Vlarcel Zajac správca

(d'alej len,,Poskytovate|' daru")

a

Prijímate|' daru: Kysucká knižnica v Čadci
Adresa Kysucká k.ižnica v Čadci O22 01 Čadca
'CC C-s : cP 35145058
IBAN sk70 8180 0000 0070 0048 1352
Zastúpený: PhDr. Janka BíroVá

(d'alej len ,,Prijímatel' daru")

Čtánok ll
Predmet plnenia

1, S cie|'om pomóct' V oblasti ,,zachovanie kultúrnych hodnót" sa poskytovatel' daru zavázqe
poskytnúť prijímatel'ovi daru finanóný príspevok Vo Výške í 350 eur (slovom: tisíc
tristopáťdesiat eur) na realizáciu projekiu ,,Múzy literárnej oázy".

2 Daí je poskytnutý na základe žiadosti prijímatel'a daru o finančnú podporu projektu
,,Múzy literárnej oázy", ktorÝ pred|oži|/a Kysucká knižnica v Čadci prostredníctvom online
formulára na htlps://nadaciatatrabankv, eo rant sk a je účelovo viazaný na reaIizáciu tohto
projektu, ktorého popis a rozpočet tvoria neoddelite|'nú súčast'tejto zmluvy ako Prí|oha
č.1 .

článok tll
Práva a povinnosti zmIuvných strán

1. Poskytovate|' daru sa zavázuje, že dar uvedený V bode ll, poskytne prijímatel'ovi daru
v termínoch uvedených v Prílohe č. 2 - Podmienky poskytnutia daru, ktorá tvorí
neoddelitel'nú súčast' tejto zmluvy,

2, Prijímatel' daru sa zavázuje, že dar využile spósobom a podl'a podmienok, ktoré sú
uvedené v Prílohe č.2 - Podmienky poskytnutia daru av Prílohe č, 3 - Pokyny
pre vypracovanie správ o použití daru, ktoré tvoria neoddelitel'nú súčast'tejto zmluvy,

3, Prijímatel' daru sa zároveň zavázuje, že dar použlje na verejnoprospešné úče|y a len
spósobom, ktorý je v súlade so zákonom o dani z príjmov č, 595/2003 Z.z., paragraf 50 -
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2.

1.

Použitie podielu zaplatenej dane na osobitné úče|y. Toto ustanovenie sa Vzt'ahuje aj na
Všetkých podporených partnerov a ich aktiVity.

Ólánok tv
vrátenie daru

Prijímatel' daru sa zavázuje použiť dar iba na účel, ktorý je uvedený V podporenom
projekte a v súlade s podmienkami poskytnutia daru,
Poskytovateť daru 1e oprávnený domáhať sa vrátenia daru, ak by sa prijímate|' daru
správal k nemu tak, že by tým hrubo porušoval dobré mravy a|ebo v prípade, ak použije
predmet teJto zmluvy v rozpore s účelom darovania uvedeným v čl, ll tejto zmluvy
a povinnost'ami podl'a článku lll. tejto zmluvy.
V prípade, ak sa prijímatel' daru dopustí takého konania, (i) ktoré móže potenciá|ne
ohrozit'obchodné záujmy poskytovatel'a daru; (ii) ktoré bude znamenat' použitie daru na
účel iný ako je uvedený v čl, ll tejto zmluvy; (iii) ktoré je v rozpore S platným práVnym
poriadkom a to najmá, ale nielen vo vzt'ahu k účelu tejto zmluvy; (iv) ktoré Je v rozpore
s etickými princípmi a základnými pravidlami morálky a ako také móže potenciálne
ohrozit' dobré meno poskytovatel'a daru, je ktorékol'vek a každé z týchto konaní
považované za podstatné porušenie zmluvy a poskytovate|' daru je oprávnený od tejto
zmluvy odstúpiť a domáhat'sa vrátenia daru, ktorý poskytol prijímatel'ovi daru podl'a tejto
zmIuvy,

Čtánok V
závereóné ustanovenia

: : _:- - _:-=-:.:- z- -a- 3-:.=-::2.a" ,2
i- -,.a -a:::._:e a a:-:s: ::o-:,e] poop,Sr; oD.ovoma zmlUvnýml slranaml,
Zrni.Jvné slíany prehlasu;ú. že si zm|uvu prečítali, s jej obsahom súh|asia, na znak čoho
ju podpisujú,
Zmluvné strany prehlasujú, že predmetnú zmluvu podpísali slobodne a vážne a ich
zmluvná vol'nost' nebola obmedzená,
Zmluva bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých poskytovatel' daru obdži 2
vyhotovenia a prijímatel'daru 1 vyhotovenie.
Prijímatel' daru svojim podpisom súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním svojich
osobných údajov v Nadácii Tatra banky, Poskytnutie údajov je dobrovol'né a bez
dósledkov s tým, že tieto údaje móžu byt' spracované pre účely databázy v zmysle
zákona č, 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskoršícň prepisov.
Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedyko|'vek písomne odvo|at'

fllaris|ava dňa, )1 4/ tt')''Í

1

4

5.

b.

PhDr, Janka Bírová
Kysucká knižnica v Čadci

Prijímatel'daru

Mgr. Marcel Za]ac, sp(ávca
Nadácia Tatra banky

Poskytovatel' daru
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Príloha č. 2 k Zmluve č, 2017vu053
o poskytnutí daru na účely realizácie projektu

Podmienky poskytnutia daru

Kysucká knižnica v Čadci
Kysucká knižnica v Čadci, O22 0'l Čadca
PhDr. Janka Bírová

Prijímate|' daru:
Adresa:
Zastúpený:

Dar je poskytnutý na realizáciu projektu ,,Múzy literárnej oázy" a je účelovo viazaný na
jeho realizáciu.

Dar je urěený na pokrytie nasledovných po|ožiek podl'a štruktúry rozpočtu, navrhnutej
prijímatel'om daru:

Položka ..... schválená suma

Honoráre.,.,.600 €

vydanie zborníka,.,,.750 €

Dar spolu (vrátane poplatkov, DPH a iných daní) ...,. 1350 eur

Detailný rozpočet, ako aj jeho komentár sú súčasťou žiadosti o podporu a tvorí súčast'
Prílohy ó, 1 k Zm|uve o poskytnutí daru. Položky uvedené v tomto rozpočte sú pre
prijímate|'a daru záv ázné.

Aktivity naplánované v projekte je nevyhnutné realizovat'v období od podpisu tejto zmIuvy
: 33sk,"|-':ti CarJ -3]n3skór dc 30. júna 2018.

l_ Polkázanle platby:
Splátka predstavuJe sumu 1350 eur.
Poskytovatel daru poskytne prijímate|'ovi daru platbu splátky najneskór do 15
ka|endárnych dní po podpísaní Zm|uvy o poskytnutí daru oboma zm|uvnými stranami.
Táto suma bude vyúčtovaná ku dňu 15. júla 2018.

2. Správy o realizácii projektu:

Po ukoněení projektu, najneskór však do í5 dni od ukončenia obdobia pre realizáciu
projektu (t,j, do í5. júla 2018) je prijímatel' daru povinný predložit' poskyto\€tel'ovi daru
Záverečnú správu o priebehu projektu, ktorého súčast'ou je programová a íinančná
spráVa projektu a fotografie (vid' Príloha č. 3)

Programová a finančná správa budú obsahovat' súhrn aktivít podniknutých v rámci
projektu, súhrn dosiahnutých výsledkov, vyúčtovanie príslušnej fázy a popis následných
aktivit. Spósob spracovania správ je bližšie popísaný v priloženom materiáli, a tvorí
Prílohuč.3kZmluve,

Záverečná správa musí byť doručená elektronicky vyplnením online formulára
s názvom závereěná správa na https://nadaciaiatrabankv,eqrant,sk v termíne, ktorý je
uvedený v Zmluve,
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3. Vyúčtovanie daru:

V sú|ade so schváleným rozpočtom poskytne prijímate|' daru vyúčtovanie výdajov.
K vyúčtovaniu je potrebné doložit' doklady potvrdzujúce nákup cudzej meny príslušnej
krajiny alebo dokladovať platný výmenný kurz v deň úhrady výdavkov.

Originály účtovných dokladov si prilímatel'daru ponechá vo svojej účtovne1 evidencii tak,
aby mohli byt' kedykol'vek prístupné kontrole poskytovate|'ovi daru alebo splnomocnenej
organlzácii. Pokyny pre vyhodnotenie a spracovanie správ o projekte sa nachádza v
Prí|ohe č 3, ktorá tvorí neoddelitel'nú súčast'ZmIuvy o poskytnutí darU

V prípade nedostatočného vyúčtovania daru (napr, nesprávne a|ebo neúp|né dok|ady,
nedóveryhodné využitie prostriedkov) si poskytovate|' daru vyhradzuje právo požadovat'
Vysvetlenie a doplnenie vyúčtovanla v plnej výške spornej čiastky.

Ak prijímatel' daru nebude schopný pred|ožiť kompletné alebo správne vyúčtovanie,
vyhradzuje si poskytovatel' daru požadovat' od prijímatel'a daru Vrátenie spornej čiastky,
t,j, čiastky nesprávne, neúp|ne alebo nedostatočne vyúčtovanej Prijímate|'daru je povinný
takúto čiastku vrátit'do 30 dní od obdržania uýzvy na vrátenie prostriedkov.

4. Verejné pod'akovanie za dar:

',' '2z.. :bs a|, e §gi lnf6l.Fa6il ktorú bude prijímate'daru o práci vykonanej na zák|ade
. ",=.,a^ _-, :., ::_^:^-, a aa?,:a,? \]a já: : -z,.,z lz,. .

Podmienky poskytnutia daru:

Finančný príspevok z projektu móže byt' použitý len k verejnoprospešným účelom
a v sú|ade so schvá|eným rozpočtom na schváIený projekt.

Prijímatel' daru je pri obstarávaní tovarov a služieb z poskytnutého daru
poskytovatel'a daru postupovať tak, aby s pridelenými finančnými prostriedkami
nakladaI efektívne, transparentne a účelne v zmysle schválenej štruktúry rozpočtu.
Hmotnú zodpovednost' za poskytnuté finančné prostriedky nesie pojímatel'daru
zodpovedný za realizáciu projektu a pokial' je jeho predkladate|'om organizácia,
potom aj štatutárny zástupca organizácie.
V prípade, že prijímatel' daru potrebuje uskutočnit' presun do iných položiek
rozpočtu, ktoré neboIi predmetom projektu (vid', Príloha č, 1 a článok Il, zmluvy),
musí vopred písomne požiadat'o súh]as poskytovate|'a daru a akýkol'vek presun
uskutočnit'až po prijatí písomného súh|asu, Kópie všetkých súhlasov je prijímate|'
daru povinný pri|ožit'aj k finančnému a programovému vyúčtovaniu,
Úrokové výnosy získané zfinančných prostriedkov daru si ponecháva prijímate|'
daru, ktorý sa zavázuJe využit'ich na ciele súvisiace s podporeným projektom,

Prijímatel'daru móže uskutočnit'presun medzi položkami rozpočtu do výšky max.
10% položky bez predchádzajúceho súh|asu poskytovatel'a daru Presuny je
nevyhnutné v záverečnej finanóne1 správe jasne označit' a vysvetliť Pre presuny
medzi položkami vyššie ako 10%o zo sumy položky a je potrebné vopred
telefonicky a následne písomne požiadat' poskytovate|'a daru a presun uskutočnit'
až po prijatí súh|asu. Kópie všetkých súh|asov je prijímatel'daru povinný pri|ožit'aj
k íinančnému a programovému vyúčtovaniu,

5.

stíana 2



. V prípade, že by pri realizácii projektu malo dójst' k zmenám oproti schválenému
projektu, prijímate|' daru sa zavezqe bezodkladne ohlásit' túto skutočnosť
poskytovatel'ovi daru.

. Akákol'vek zmena bude vopred odsúhlasená poskytovatel'om daru. lde najmá o
tieto zmeny:

a) zmena v časovom pláne projektu,

b) ohrozenie reaIizácie projektu,

c) zmeny ovplyvňujúce účelové využitie finančných prostriedkov daru,

d) organizácia nie je schopná zabezpeč|ť plánovaný finančný vklad
do rozpočtu z iných zdrojov,

e) v organizácii dójde k zmenám, ktoré rozhodujúcim spósobom ovplyvnia jej
činnosť, vrátane zmeny sídla organizácie,

f) zmena osoby zodpovednej Za projekt.

V prípade nedodžania podmienok prijímatel'om daru, a|ebo ak dójde pri rea|izácii
projektu k dóležitým zmenám bez súhlasu poskytovate|'a daru, je poskytovatel'
daru oprávnený požadovať navrátenie všetkých finančných prostriedkov
a technického vybavenia, ktoré boli prijímatel'ovi daru poskytnuté.
V prípade zánlku organizácie prijímatel'a daru v priebehu realizácie projektu je
tento povinný vrátit' nevyóerpaný zostatok finančných prostriedkov a všetko
technické vybavenie, ktoré bolo zakúpené z prostriedkov poskytnutého daru.
Prijímatel'daru sa zavázuje vrátit' technické vybavenie poskytovatel'ovi daru aj po
ukončení čerpania daru v prípade, že jeho organizácia zanikne aIebo prestane
naplňat' účel, pre ktorý bola založená.

Fcopsc,m te,io Zin]LrVy o poskytnutí daru potvrdzuje prijímatel daru
s wedenými podmienkami poskytnutia daru.

sVoJ súhIas



Priloha č. 3 k Zmluve č. 20'l7vu053
o poskytnutí daru na účely realizácie projektu

I 
Pokyny pre spracovanie správy o použití daru,

|/ Tento materiál Vám pomóže pri spracovaní správ o použití daru.

Prijímatel' daru je povinný vyúčtovat' celú darovanú sumu, t.j. 100%.

Záverečná programová aj finančná správa musi byt' doručená elektronicky vyplnením
onIine formu|ára s názvom Záverečná správa na https://nadaclq]atra5a;nkV,eqrant,sk
v termíne do ,l5 dní od ukončenia aktivít projektu, najneskór však do 15. júla 20í8,

Závereóná správa musí obsahovat' nas|edovné údaje:
1, Císlo Zmluvy o poskytnutí daru (V záhlaví zmluvy)
2. Meno prijímatel'a daru a jeho identifikačné údaje
3. Názov projektu
4 Výška daru

A. ,l. VYHoDNoTENlE PRoJEKTU.

Pod vyhodnotením projektu rozumieme Vaše zhodnotenie Vášho podporeného projektu.
Táto správa by mala byť odpoved'ou na predIožený projekt, (Naša rada: prečitajte si projekt,
k!lr.1 \/ál11 bol schválený a napíšte všetko. čo ste z neho urobilt).

| ,],: : :: :::: :.,- -! :

' Znoonoien e a popísgnie aktiVít ktoré ste v projekte reaIizovali. Popíšte výstupy
a výs|edky projektu, Udaje uvádzajte čo najkonkrétnejšie

2, Ak bol nejaký ohIas od iných l'udí, napr. pre ktoných ste projekt realizovaIi napíšte
nám ho

3. Boli naplnené ciele projektu, ktorá ste si da|i v predkladanom projekte? Ak áno,
ako? Ak nie, prečo nie?

A. 2. Prosíme Vás aby Ste k spráVe PRlLoŽLl FoToGRAF|E v elektronickej podobe,
ktoré dokumentujú priebeh prolektu. Ďalej priložte kópie mediá|nych Výstupov (prípadne ich
fotografie) a ólánkov, ktoré boli o projekte publikované,

realizáciu vášho proiektu.

B.Í FlNANČNÉ VYÚČTOVANlE PREDKLADAJTE V NASLEDOVNEJ PODOBE:
Finančné vyúčtovanie predkladajte rovnako v elektronickej podobe prostredníctvom online
formu|áru na https.//nadaciatatrabankv.eqra nt. sk, kde prikIadáte naskenované účtovné
doklady:

1 K vyúčtovaniu žiadame predložit' naskenované prvotné aj druhotné účtovné doklady.
2 Naskenované úótovné doklady hradené ztohto grantu musia byt' zretel'ne označené

nápisom NTB.
3. Účtovné doklady roztriedte podl'a kaiegórií (položiek), očíslujte a naskenované prrložte

pod|'a kategórií uvedených v Zmluve..
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4. Originály účtových dok|adov si ponechávajte vo svojej účtovej evidencii tak, aby moh|i
byt' kedykol'vek prístupné našej kontrole.

5. K vyúčtovaniu doložte aj doklady potvrdzujúce nákup cudzej meny pňslušnej
krajiny, alebo platný výmenný kun v deň úhrady výdavkov, ak ste nakupovali
v zahraničí.

Pri každej faktúre musíte uviest' (zdokumentovat') akým spósobom bola uhradená, napr,
výpis z účtu, výdavkový a príjmový doklad (samotná faktúra nie je dostačujúcim
dokladom). K výdavkovému bloku musí byt' priložený účet z pokladne alebo faktúra
(samotný výdavkový doklad nie je dostačujúcim dokladom).

Zmeny v rozpočte: o zmenu rozpočtu je potrebné požiadat'e-mai|om na
gulryj@elalscle!§!, resp. V online systéme egrant. Zmenu rozpočtu treba zdóvodnit',
nesmie ovplyvnit' základný ciel' žiadosti, Zmeny rozpočtu je možné robit len v rámci
schválených rozpočtových poIožiek.

PrVotné účtovné doklady (od dodávatel'ov):
x Faktúrli
x výpisy z registračných pokladníc;
x cestovné doklady spolu s cestovným príkazom;
* Darovacie zmluvy (dohody o poskytnutí finančného príspevku);
x lné,

Druhotné úótovné dokladv (autorizuiúce platbu):
x výdavkový pokladničný doklad organizácie v pipade hotovostnej platby;
x Bankový výpis organizácie (nie prevodový príkaz) v prípade bezhotovostnej

pIatbv

=, ..::.. ':,:"= ^,-s:= ],. as| ,j3k.]m3rr|6y2|\ akÝm soósobom bola uhradená napr.
.,: . : _::- ...z,..,., a .,)p c,, Coklad K vi,davkc,,ému b|oku musi byi' priložený
-:a,. z Tl, acne, ale bo FA.

PRl VYÚčToVANÍ ...
Služieb:

x Faktúra alebo iná zmluva o službe;
x Daňový doklad autorizujúci zaplatenie faktúry.

- bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na úhradu);
hotovostná platba - príjmový pokladničný doklad od dodávatel'a spolu
s očíslovaným výdavkovým pokladničným dokladom.

cestovného:
x Cestovné doklady na cestovnom príkaze v zmysle zákona č.28-3/2002 Z.z

v znení neskorších predpisov;
x Daňový doklad autorizujúci preplatenie cestovných nákladov:

- bezhotovostná platba - výpis z účtu
- hotovostná platba -výdavkový pokladničný doklad

x Cestovné doklady spo/u s cestovným p kazom; cestovné náklady hradené
prostredníctvom grantu nemajú charakter služobnel cesty a nie je možné pri nich
uplatňovat' si náklady podl'a zákona č 283/2002 Z.z Do cestovných nákladov
nemóžu byt'zahrnuté stravné, amoňizácia osobného vozidla ako ani iné výdavky
podl'a osob itných právnych predpisov

r pri ceste osobným automobilom je potrebné priložit' kópiu technického preukazu
auta a blok z registračnej pokladne o nákupe benzínu.

x priložit' prehl'ad ciest, uviest'odkiať kam a dátum Cesty, počet kilometrov - vytlačit'
z inten,]etu údaje o vzdialenosti trasy.

x VZOREC na výpočet: počet km x spotreba x cena benzínu / 100



4, Originály účtových dokladov si ponechávajte vo svojej účtovej evidencii tak, aby mohli
byť kedykol'vek prístupné našej kontroIe,

5, K vyúčtovaniu doložte aj doklady potvrdzujúce nákup cudzej meny prislušnej
1 krajiny, alebo platný výmenný kurz v deň úhrady výdavkov, ak ste nakupovali
7 v zahraničí.
Y

Pri každej faktúre musíte uviest' (zdokumentovat') akým spósohom boIa uhradená, napr.
výpis z účtu, výdavkový a príjmový doklad (samotná íaktúra nie je dostačujúcim
dokladom). K výdavkovému bloku musí byt' priložený účet z pokladne alebo faktúra
(samotný výdavkový doklad nie je dostačujúcim dokladom).

Zmeny v rozpoóte: o Zmenu rozpočtu je potrebné požiadat'e-mailom na

§u'|t!_ql"(Qú_a_|,ge 1et, sk, resp, v on|ine systéme egrant Zmenu rozpočtu treba zdóvodnit'
nesmie ovplyvnit' zák|adný ciel' žiadosti, Zmeny rozpoótu je možné robit' len v rámci
schválených rozpočtových položiek,

Prvotné účtovné doklady (od dodávatel'ov):
x Faktúry;

' výpisy z registračných pokladníc;
x cestovné doklady spolu s cestovným príkazom;
* Darovacie zmluvy (dohody o poskytnutí finančného príspevku);
x lné-

Druhotné úótovné dokladv (autorizuiúce platbu):
x výdavkový pokladničný doklad organizácie v pipade hotovostnej platby;
x Bankový výpis organizácie (nie prevodový príkaz) v prípade bezhotovostnej

pIatby
=, .z.:. '=-:,-= --s := -. 3sI a.k]-entcvat\ akÝm soósobon bo|a uhradená napr.
.,: : : -::_ ,,:z,l.._. 2 p.]n o,,, doklad K výdavkc/ému b|oku musi byi' priloženy
-::: z pcÁ,aone. aIeoo FA.

PRl VYÚČToVANÍ ...
Služieb:

x Faktúra alebo iná zmluva o službe;
r Daňový doklad autorizujúci zaplatenie faktúry:

bezhotovostná platba - výpis z účtu (nie príkaz na úhradu);

- hotovostná platba - príjmový pokladničný doklad od dodávatel'a spolu
s očísloVaným výdavkovým pokladničným dokladom

cestovného:
x Cestovné doklady na cestovnom pikaze v zmysle zákona č.283/2002 Z z

v znení neskorších predpisov;
x Daňový doklad autorizujúci preplatenie cestovných nákladov:

- bezhotovostná platba - výpis z účtu
- hotovostná platba -výdavkový pokladničný doklad

* Cestovné doklady spolu s cestovným príkazom; cestovné náklady hradené
prostrednictvom grantu nemajú charakter služobnej cesty a nie je možné pri nich
uplatňovat' si náklady podl'a zákona č.283/2002 Z z Do cestovných nákladov
nemóžu byt'zahrnuté stravné, amoftizácia osobného vozidla ako ani íné výdavky
podl'a osobitných právnych predpisov.

x pri ceste osobným automobilom je potrebné priložit' kópiu technického preukazu
auta a blok z registračnej pokladne o nákupe benzínu

x priložtt' prehlad cíest, uviesť odkial'kam a dátum cesty, počet kilometrov - vytlačit'
z internetu údaje o vzdialenosti trasy.

x VZOREC na výpočet: počet km x spotreba x cena benzinu / 100
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Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. 20't7vu053
Súhlas so spracovaním osobných údajov

v zmysle § 11 ods. 1 a ods,2 zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Meno a priezvisko: Kysucká knižnica v Čadci
Adresa: Kysucká knižnica v Čadci, O22 01 Čadca
Zastúpený: PhDr. Janka Bírová

poskytuje súhlas

podl'a § 11 ods, 'l a ods. 2 zákona č. 12212013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom
znení so spracúVaním svojich osobných údajov prevádzkovatelovi: Nadácia Tatra banky, so
sídlom: Hodžovo nám. 3, 8'l 'l 06 Bratislava, lÓO: 30857571 ,

v rozsahu: PhDr. Janka Bírová, 023 02 Krásno nad Kysucou 1435, OP: HE454127, za
účelom:

. vedenia evidencie príjemcov finančných príspevkov

. informovania verejnosti o finančnej podpore na web stránkach:
,..,,,,,, -,:...,.z,,2.?,/.:- a sociálnych siet'ach Tatra banky; Facebook lnstagram. -'--- -,z^ = 

.',2,a^?,=aaaa,= ,. .r-a:^e, spra;e Nadácie Tatra banky-

Dotknutá osoba poskytuje súh|as na dobu neurčitú. Prevádzkovate|' zaručuje dotknutej
osobe, že tento súhlas móže dotknutá osoba kedykoívek odvolat', a že spracúvané údaje
a doklady nebude prevádzkovatel' sprístupňovať an] poSkytovat' tretím stranám.

Čadca, dňa: 21.11.2017

podpis dotknutej osoby
Kysucká knižnica v Cadci

PhDr, Janka BíroVá
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