NABK
"NÁRODNÁ AGENTÚRA BOJA PROTI KRIMINALITE"

Prihláška do KSF NABK – Krízového sociálneho fondu
Vyplní generálny sekretár NABK

Nalepiť
fotografiu

Evidenčné číslo:

Podpis:

Meno:

Priezvisko:

Titul:

Dátum narodenia:

Miesto narodenia:

Trvale bytom (mesto, PSČ, ulica, číslo):
Telefón:

E-mail:

ČOZ:

Miesto zaradenia:

V služobnom pomere od:
Príslušník NABK: Áno

Nie

VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA
Týmto sa uchádzam o registráciu do Krízového Sociálneho Fondu NABK – Národnej Agentúry Boja proti
Kriminalite (ďalej len „NABK“).
Vyhlasujem, že sa stotožňujem s poslaním a cieľmi NABK, tak ako sú uvedené v platných Stanovách NABK.
Zaväzujem sa dodržiavať Stanovy a ostatné platné predpisy NABK, a najmä Všeobecne záväzný predpis
o podmienkach Krízového Sociálneho Fondu.
Zároveň vyhlasujem, že som zamestnaný na trvalý pracovný pomer a poberám mesačný plat. V zmysle tejto
prihlášky a predpisov o KSF vyhlasujem, že poskytnem NABK každoročne 2 % z mojej dani z príjmov.
Súhlasím, aby NABK počas celej doby môjho členstva v KSF spracúvala a evidovala údaje uvedené v tejto
prihláške, výlučne pre interné potreby NABK.

Svojim podpisom súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov, uvedených v tejto
prihláške do KSF v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskroších predpisov.

V

dňa

Podpis žiadateľa:

POKYNY PRE ŽIADATEĽOV


Prihláška sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach a prikladajú sa k nej 2 fotografie vo
formáte 3x3,5 cm.



Prihlášku do KSF podáva žiadateľ najneskôr do februára nasledujúceho roka spolu
s fotokópiou tlačiva finančnej správy – „Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dani z príjmov“.



Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej pôžičky predkladá každý žiadateľ na
schválenie generálnemu sekretárovi na tlačive NABK.



informovaní sa ostatných pokynov je možné u generálneho sekretára NABK alebo na
webovom sídle NABK – www.nabk.org, www.nabk.sk.

 Údaje o prijímateľovi (potrebné na Vyhlásenie o poukázaní 2% z dani z príjmov)
Názov organizácie: NABK
Sídlo: Hlavná 2 , 917 01 Trnava
Právna forma: 701
IČO/SID: 42294011

