
ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO DATABÁZY EXTERNÝCH HODNOTITEĽOV
NA ODBORNÉ HODNOTENIE 

ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

Podopatrenie 1.1.2: Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja podnikania

OSOBNÉ ÚDAJE

Meno a priezvisko, titul:

Dátum narodenia:

Adresa trvalého bydliska:

Kontaktná adresa1:

Telefón a mobil: Tel.: Mobil:

Fax:

E-mail:

Súčasné zamestnanie:

Svojim podpisom na  súhlasím so  spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov vrátane  všetkých 
požadovaných podkladových materiálov v štátnom orgáne Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
(ďalej len „MH SR“). Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť 
spracované len pre účely „Žiadosti o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov“ v rámci príslušného 
operačného programu v zmysle zákona č. 428/2002 Z.  z.  o ochrane osobných údajov v znení  zákona č. 
602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. (ďalej len „zákon“) do doby ukončenia 
hodnotiaceho procesu v rámci opatrenia,  pre ktoré podávam žiadosť o zaradenie do databázy externých 
hodnotiteľov. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona.

Zároveň čestne vyhlasujem, že:

 som bezúhonný a spôsobilý na právne úkony;

 budem svoje úlohy v rámci tohto procesu vykonávať čestným, zodpovedným, nezaujatým a nestranným 
spôsobom;

 nie  som v  konflikte  záujmov tak,  ako  je  definovaný v príslušných všeobecne  záväzných právnych 
predpisoch a ostatných záväzných dokumentoch týkajúcich sa procesu schvaľovania žiadostí o  NFP2;

 všetky informácie uvedené v tejto žiadosti ako aj v životopise sú úplné, pravdivé a správne a zaväzujem 
sa bezodkladne písomne informovať MH SR o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov 
a skutočností.

V............................, dňa ............2008 Podpis

 

1 Vyplniť v prípade, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska.
2 Najmä v zmysle prílohy č. 1 uznesenia vlády č. 141 zo 16. februára 2005, upravujúceho definíciu pravidla konfliktu záujmov.


