Fond na podporu vzdelávania
Panenská 29, 811 03 Bratislava 1

Potvrdenie o výške príjmu ručiteľa zo závislej činnosti alebo iného pravidelného príjmu
Nasledujúce údaje vyplňte, prosím, paličkovým písmom alebo na počítači.

1. Osobné údaje - vypĺňa ručiteľ
Titul, meno,
priezvisko:

Rodné
číslo:

/

Adresa trvalého
pobytu
(aj s PSČ):
Korešpondenčná
adresa
(aj s PSČ):
Tel. číslo:

Email:

Ochrana osobných údajov: Fond na podporu vzdelávania spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na splnenie zmluvných povinností v súlade s
článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov. Ručiteľ predložením tohto dokumentu fondu potvrdzuje a berie na vedomie, že ďalšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov v
súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ako právo požadovať prístup k osobným
údajom, právo na opravu/doplnenie osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných
údajov a právo namietať spracúvanie osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Fondu na podporu vzdelávania https://www.fnpv.sk/ v sekcii ochrana osobných údajov.
Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané za účelom zabezpečenia inštitútu ručenia za pôžičku poskytnutú v súlade so zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu
vzdelávania v znení neskorších predpisov.

2. Zamestnávateľ - vypĺňa zamestnávateľ
Presný názov:

IČO:

Adresa sídla
(aj s PSČ):
Pracovný pomer
je uzavretý od (DDMMRRRR)

Pracovné
zaradenie:

Priemerný mesačný príjem za posledné tri mesiace po odpočítaní zrážok poistného na sociálne poistenie, preddavkov poistného na verejné
zdravotné poistenie, zrážok preddavku na daň z príjmov z poskytnutej odmeny a zrážok súm postihnutých výkonom rozhodnutia nariadeným
súdom alebo správnym orgánom.

Hrubý príjem:

eur

Čistý príjem:

eur

Potvrdzujeme, že zamestnanec je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a nie je v skúšobnej dobe
ani vo výpovednej dobe, ani neuzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru.

Dátum vystavenia
(deň, mesiac, rok)

Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)

Pečiatka a podpis

3. Iný pravidelný príjem - vypĺňa príslušná inštitúcia (napr. Sociálna poisťovňa, Vojenský úrad sociálneho
zabezpečenia a pod.)
(napr. výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok, doživotná renta a pod.)
Názov inštitúcie
vydávajúcej potvrdenie:
Adresa sídla, pobočky
(aj s PSČ):
Pravidelný príjem
je poberaný od (DDMMRRRR):

Druh poberaného
pravidelného príjmu:

Výška poberaného príjmu mesačne:

Dátum vystavenia
(deň, mesiac, rok)

eur

Za správnosť vyplnených údajov zodpovedá
(meno, priezvisko, tel. číslo s predvoľbou)
Tlačivo slúži ako povinná príloha k zmluve o pôžičke.

Pečiatka a podpis

