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F o r m u l á ř  žádosti o poskytnutí podpory a vzor čestného prohlášení

Evidence PGRLF, a.s.

Č.j. /

Datum

ŽÁDOST  O  PODPORU  PGRLF, a.s.

Program: 1

2
Žádost o: - dotaci ANO - NE

- garanci ANO - NE
Plátce DPH: ANO - NE

Fyzická osoba:
Rodné číslo :

IČ: DIČ :

Titul před jménem: Příjmení:

Titul za jménem: Jméno:

Ulice: Číslo popisné (červené):

PSČ: Číslo orientační (modré):

Obec (městská část, část obce):

Telefony: Fax:

Datum
narození:

Adresa trvalého pobytu

Místo podnikání

Email:



2

Ulice: Číslo popisné (červené):

PSČ: Číslo orientační (modré):

Obec (městská část, část obce):

Telefony: Fax:

Počet společníků :

Základní kapitál (tis. Kč):

Společná část pro fyzické a právnické osoby:

Zápis do obchodního rejstříku (registrace SHR) č.:

Vydal: Datum:

Evidence zemědělského podnikatele u:

Datum:

Bankovní spojení (název, adresa):

Číslo účtu, kód banky:

Činnost Předmět podnikání Rok zahájení

1.

2.

3.

4.

Email:

Právnická osoba:
Obchodní jméno právnické osoby:

IČ: DIČ :

Jméno a funkce odpovědného zástupce(ců), oprávněného jednat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchod.rejstříku):

Místo podnikání:
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Rok 2008                  2009                  2010                 2011

Dosahované příjmy celkem (tis. Kč)

- v zemědělské (lesnické) činnosti

- v zemědělských (lesnických) službách

Rok 2012                  2013                  2014                 2015 *)

Dosahované příjmy celkem (tis. Kč)

- v zemědělské (lesnické) činnosti

- v zemědělských (lesnických) službách

*) vyplní se do doby o jeden rok delší než je předpokládané trvání smluvního vztahu s Fondem,
u programu Půda se vyplní pouze předtištěné sloupce

Přehled o dosavadních příjmech (dle definice uvedené ve Výkladovém listě )

Rok 2004                  2005                 2006                  2007

Dosahované příjmy celkem (tis. Kč)

- v zemědělské (lesnické) činnosti

- v zemědělských (lesnických) službách
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Žádost zaregistrována příslušným regionálním pracovištěm Ministerstva zemědělství ČR

dne:   ………………………………..

                                                                                  Razítko, podpis

Případné vyjádření ředitele příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství
ČR k posouzení žádosti z regionálního hlediska :

Datum

                                                                                  Razítko, podpis

Čestné prohlášení

Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o podporu Podpůrného garančního rolnického a lesnického
fondu, a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí
Podpory. Jsem si vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných
údajů.

Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek žadatele prohlášen konkurs či
vstoupil do likvidace.

Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny pro poskytování
podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. č.j. MZe ČR 14586/04-1100 a č.j.
PGRLF, a.s. 5184/04 v platném znění a s Výkladovým listem k Pokynům PGRLF, a.s. v platném znění.

V

Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………

 Jméno/obchodní firma/název žadatele: ………………………………………………….
(zplnomocněného zástupce žadatele)

Dne:



I. Žadatel o poskytnutí podpory, jakožto fyzická osoba (dále jen jako „žadatel-fyzická osoba“),

tímto dává společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČ: 492 41 494, se sídlem
Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou branou 6/č.p. 256, PSČ 186 00 (dále jen jako „Správce“), v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen jako „ZOOÚ“), souhlas k tomu, aby Správce zpracovával ve své databázi veškeré
jeho osobní údaje, které mu v budoucnu poskytne, a které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí podpory,
jejíž přílohu tvoří tento souhlas. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa
trvalého pobytu, adresa místa podnikání, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, faxové číslo, e-
mailová adresa. Tyto všechny osobní údaje budou Správcem zpracovávány automatizovaně i manuálně
prostřednictvím pracovníků Správce.

Všechny osobní údaje, které Správci žadatel-fyzická osoba poskytla nebo i v budoucnu poskytne,
budou Správcem zpracovávány k následujícím účelům:

 - v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytnutého Správci;
 - jednání o smluvním vztahu.

Žadatel-fyzická osoba souhlasí s tím, že od účinnosti příslušné registrace u Úřadu pro ochranu osobních
údajů je Správce oprávněn údaje dle tohoto souhlasu převést na jiného správce či zpracovatele údajů a
je oprávněn poskytnuté údaje předat Ministerstvu zemědělství České republiky, za účelem jejich
zveřejnění ve společném zemědělském registru.

Žadatel-fyzická osoba výslovně souhlasí, že Správce je oprávněn veškeré údaje, které mu poskytne,
interně zpracovávat pro účely vyhodnocení plnění jeho závazků vůči Správci. Podpisem tohoto
souhlasu uděluje Správci také souhlas s tím, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil
jeho osobní údaje, které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí podpory, jejíž přílohu tvoří tento souhlas.
Na internetových stránkách Správce budu údaje všem volně přístupné.

Výslovný souhlas uděluje žadatel-fyzická osoba také k tomu, aby Správce na svých internetových
stránkách zveřejnil jeho osobní údaje v rozsahu dle tohoto souhlasu. Jedná se zejména o následující
údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, datum narození, rodné číslo,
jakož i údaje uvedené v žádosti o poskytnutí podpory, nebo které budou žadatelem-fyzickou osobou v
budoucnu poskytnuty.

Žadatel-fyzická osoba dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách
zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem
zveřejnění údaje o:
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.

Žadatel-fyzická osoba výslovně prohlašuje, že dané informace nepovažuje za své obchodní tajemství a
jako takové je nechrání a ani chránit nebude.

Žadatel-fyzická osoba souhlasí, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem a v rozsahu dle
tohoto souhlasu do uplynutí 20 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného
právního vztahu se Správcem.

Žadatel-fyzická osoba potvrzuje, že veškeré osobní údaje, které Správci poskytl nebo i budoucnu
poskytne, budou zcela pravdivé a zavazuje se, že pokud dojde k jakékoliv změně v poskytnutých
údajích, oznámí tuto skutečnost Správci nejpozději do 15 dnů od doby, kdy změna nastala. Pokud tuto
svou povinnost nesplní, bere na vědomí, že nese odpovědnost za škodu, která Správci může

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ
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vzniknout porušením jeho povinnosti. Žadatel-fyzická osoba bere na vědomí, že má právo na opravu
Správci poskytnutých osobních údajů.

Žadatel-fyzická osoba bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých
internetových stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od
okamžiku, kdy mu byla prokázána změna zveřejněných údajů.

Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Správce Vás tímto v souladu se ZOOÚ informuje, že osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu,
ve kterém jste je uvedl v žádosti o poskytnutí podpory či které Správci v budoucnu sdělíte v
souvislosti s jednáním o smluvním vztahu a dále také v rozsahu tohoto souhlasu se zpracováním
údajů. Osobní údaje budou zveřejňovány na internetových stránkách Správce a mohou být
zpřístupněny fyzickým i právnickým osobám v České republice i v zahraničí. Správce Vás také
upozorňuje, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.

Správce Vás dále informuje, že máte právo za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOÚ
požádat Správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a že máte další práva stanovená v
ustanovení § 21 ZOOÚ. Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Správce provádí zpracování
osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení, nebo můžete požadovat, aby Správce
odstranil takto vzniklý stav. Zejména se můžete domáhat blokování, provedení opravy, doplnění
nebo likvidace osobních údajů. V případě, že Správce poruší své zákonem stanovené povinnosti,
máte právo se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce je povinen Vás také bez
zbytečného odkladu informovat o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Žadatel-fyzická osoba je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat.

II. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem
ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a/nebo § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„žadatel-právnická osoba“),

dává tímto Správci výslovný souhlas se zpracováním a zveřejňováním všech údajů, které Správci za
účelem jednání o smluvním vztahu a v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytne.

Žadatel-právnická osoba dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách
zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem
zveřejnění údaje o:
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.

Žadatel-právnická osoba výslovně prohlašuje, že dané informace nepovažuje za své obchodní
tajemství a jako takové je nechrání a ani chránit nebude.

Žadatel-právnická osoba bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých
internetových stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od
okamžiku, kdy mu byla prokázána změna zveřejněných údajů.

Žadatel-právnická osoba bere na vědomí, že tento souhlas se zveřejněním údajů nemůže vzít
jednostranně zpět a souhlasí, aby Správce zpracovával všechny údaje do uplynutí 20 let od ukončení
jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se Správcem.
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III. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská
univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen jako „žadatel-univerzita“),

dává tímto Správci výslovný souhlas se zpracováním a zveřejňováním všech údajů, které Správci za
účelem jednání o smluvním vztahu a v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytne.

Žadatel-univerzita dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách
zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem
zveřejnění údaje o:
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.

Žadatel-univerzita bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých internetových
stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu
byla prokázána změna zveřejněných údajů.

Žadatel-univerzita bere na vědomí, že tento souhlas se zveřejněním údajů nemůže vzít jednostranně
zpět a souhlasí, aby Správce zpracovával všechny údaje do uplynutí 20 let od ukončení jakéhokoli
časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se Správcem.
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V

Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………

 Jméno/obchodní firma/název žadatele: ………………………………………………….
(zplnomocněného zástupce žadatele)

Dne:


D:20050712101413+02'00'
D:20060123084334+01'00'
1
F o r m u l á ř  žádosti o poskytnutí podpory a vzor čestného prohlášení
Evidence PGRLF, a.s.
Č.j.
/
Datum
ŽÁDOST  O  PODPORU  PGRLF, a.s.
Program:
1
2

  Žádost o:  
- dotaci
ANO - NE
- garanci
ANO - NE
Plátce DPH:
ANO - NE
Fyzická osoba:
Rodné číslo :
IČ:
DIČ :
Titul před jménem:
Příjmení:
Titul za jménem:
Jméno:
Ulice:
Číslo popisné (červené):
PSČ:
Číslo orientační (modré):
Obec (městská část, část obce):
Telefony:
Fax:
..\images\appl\wlogoall.gif
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu
Místo podnikání
Email:
2
Ulice:
Číslo popisné (červené):
PSČ:
Číslo orientační (modré): 
Obec (městská část, část obce): 
Telefony:  
Fax:  
Počet společníků :   
Základní kapitál (tis. Kč):
Společná část pro fyzické a právnické osoby: 
Zápis do obchodního rejstříku (registrace SHR) č.: 
Vydal: 
Datum: 
Evidence zemědělského podnikatele u: 
Datum:
Bankovní spojení (název, adresa): 
Číslo účtu, kód banky: 
Činnost
Předmět podnikání
Rok zahájení 
1. 
2. 
3. 
4. 
Email:
Právnická osoba:
Obchodní jméno právnické osoby:
IČ:
DIČ :
Jméno a funkce odpovědného zástupce(ců), oprávněného jednat a podepisovat za právnickou osobu (dle výpisu z obchod.rejstříku):
Místo podnikání:
3
Rok 

  2008                  2009                  2010                 2011  
Dosahované příjmy celkem (tis. Kč) 
- v zemědělské (lesnické) činnosti 
- v zemědělských (lesnických) službách 
Rok 

  2012                  2013                  2014                 2015 *)  
Dosahované příjmy celkem (tis. Kč) 
- v zemědělské (lesnické) činnosti 
- v zemědělských (lesnických) službách 

  *) vyplní se do doby o jeden rok delší než je předpokládané trvání smluvního vztahu s Fondem, 
u programu Půda se vyplní pouze předtištěné sloupce   
Přehled o dosavadních příjmech (dle definice uvedené ve Výkladovém listě ) 
Rok 

  2004                  2005                 2006                  2007   
Dosahované příjmy celkem (tis. Kč) 
- v zemědělské (lesnické) činnosti 
- v zemědělských (lesnických) službách 
4
Žádost zaregistrována příslušným regionálním pracovištěm Ministerstva zemědělství ČR
dne:   ……………………………….. 
                                                                                  Razítko, podpis 
Případné vyjádření ředitele příslušného regionálního pracoviště Ministerstva zemědělství
ČR k posouzení žádosti z regionálního hlediska : 
Datum                                                                      
                                                                                  Razítko, podpis 
Čestné prohlášení
Prohlašuji, že údaje uvedené v této žádosti o podporu Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. a v jejích přílohách jsou pravdivé a že splňují všechny obecné podmínky pro poskytnutí Podpory. Jsem si vědom/vědoma právních následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.
 
Prohlašuji, že mi není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek žadatele prohlášen konkurs či vstoupil do likvidace.
 
Dále svým podpisem potvrzuji, že jsem se podrobně seznámil/seznámila s Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. č.j. MZe ČR 14586/04-1100 a č.j. PGRLF, a.s. 5184/04 v platném znění a s Výkladovým listem k Pokynům PGRLF, a.s. v platném znění.
 
V	                         
Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………
 Jméno/obchodní firma/název žadatele: …………………………………………………. 
(zplnomocněného zástupce žadatele)
Dne:                         
I. Žadatel o poskytnutí podpory, jakožto fyzická osoba (dále jen jako „žadatel-fyzická osoba“),
 
tímto dává společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., IČ: 492 41 494, se sídlem Praha 8 – Karlín, Za Poříčskou branou 6/č.p. 256, PSČ 186 00 (dále jen jako „Správce“), v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZOOÚ“), souhlas k tomu, aby Správce zpracovával ve své databázi veškeré jeho osobní údaje, které mu v budoucnu poskytne, a které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí podpory, jejíž přílohu tvoří tento souhlas. Jedná se zejména o následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, datum narození, rodné číslo, telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa. Tyto všechny osobní údaje budou Správcem zpracovávány automatizovaně i manuálně prostřednictvím pracovníků Správce. 
 
Všechny osobní údaje, které Správci žadatel-fyzická osoba poskytla nebo i v budoucnu poskytne, budou Správcem zpracovávány k následujícím účelům:
 
 - v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytnutého Správci;
 - jednání o smluvním vztahu.
 
Žadatel-fyzická osoba souhlasí s tím, že od účinnosti příslušné registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů je Správce oprávněn údaje dle tohoto souhlasu převést na jiného správce či zpracovatele údajů a je oprávněn poskytnuté údaje předat Ministerstvu zemědělství České republiky, za účelem jejich zveřejnění ve společném zemědělském registru.
 
Žadatel-fyzická osoba výslovně souhlasí, že Správce je oprávněn veškeré údaje, které mu poskytne, interně zpracovávat pro účely vyhodnocení plnění jeho závazků vůči Správci. Podpisem tohoto souhlasu uděluje Správci také souhlas s tím, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil jeho osobní údaje, které byly uvedeny v žádosti o poskytnutí podpory, jejíž přílohu tvoří tento souhlas. Na internetových stránkách Správce budu údaje všem volně přístupné.
 
Výslovný souhlas uděluje žadatel-fyzická osoba také k tomu, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil jeho osobní údaje v rozsahu dle tohoto souhlasu. Jedná se zejména o následující údaje: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa místa podnikání, datum narození, rodné číslo, jakož i údaje uvedené v žádosti o poskytnutí podpory, nebo které budou žadatelem-fyzickou osobou v budoucnu poskytnuty.
 
Žadatel-fyzická osoba dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem zveřejnění údaje o: 
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.
 
Žadatel-fyzická osoba výslovně prohlašuje, že dané informace nepovažuje za své obchodní tajemství a jako takové je nechrání a ani chránit nebude.
 
Žadatel-fyzická osoba souhlasí, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem a v rozsahu dle tohoto souhlasu do uplynutí 20 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se Správcem. 
 
Žadatel-fyzická osoba potvrzuje, že veškeré osobní údaje, které Správci poskytl nebo i budoucnu poskytne, budou zcela pravdivé a zavazuje se, že pokud dojde k jakékoliv změně v poskytnutých údajích, oznámí tuto skutečnost Správci nejpozději do 15 dnů od doby, kdy změna nastala. Pokud tuto svou povinnost nesplní, bere na vědomí, že nese odpovědnost za škodu, která Správci může
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vzniknout porušením jeho povinnosti. Žadatel-fyzická osoba bere na vědomí, že má právo na opravu Správci poskytnutých osobních údajů.
 
Žadatel-fyzická osoba bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých internetových stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byla prokázána změna zveřejněných údajů.
 
Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
Správce Vás tímto v souladu se ZOOÚ informuje, že osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu, ve kterém jste je uvedl v žádosti o poskytnutí podpory či které Správci v budoucnu sdělíte v souvislosti s jednáním o smluvním vztahu a dále také v rozsahu tohoto souhlasu se zpracováním údajů. Osobní údaje budou zveřejňovány na internetových stránkách Správce a mohou být zpřístupněny fyzickým i právnickým osobám v České republice i v zahraničí. Správce Vás také upozorňuje, že poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné.
 
Správce Vás dále informuje, že máte právo za podmínek stanovených v ustanovení § 12 ZOOÚ požádat Správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a že máte další práva stanovená v ustanovení § 21 ZOOÚ. Pokud zjistíte nebo se budete domnívat, že Správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat Správce o vysvětlení, nebo můžete požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se můžete domáhat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů. V případě, že Správce poruší své zákonem stanovené povinnosti, máte právo se obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce je povinen Vás také bez zbytečného odkladu informovat o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Žadatel-fyzická osoba je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat.
 
II. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory právnická osoba, která je zemědělským podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a/nebo § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „žadatel-právnická osoba“),
 
dává tímto Správci výslovný souhlas se zpracováním a zveřejňováním všech údajů, které Správci za účelem jednání o smluvním vztahu a v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytne.
 
Žadatel-právnická osoba dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem zveřejnění údaje o:
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.
 
Žadatel-právnická osoba výslovně prohlašuje, že dané informace nepovažuje za své obchodní tajemství a jako takové je nechrání a ani chránit nebude.
 
Žadatel-právnická osoba bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých internetových stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byla prokázána změna zveřejněných údajů.
 
Žadatel-právnická osoba bere na vědomí, že tento souhlas se zveřejněním údajů nemůže vzít jednostranně zpět a souhlasí, aby Správce zpracovával všechny údaje do uplynutí 20 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se Správcem.
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III. Je-li žadatelem o poskytnutí podpory Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen jako „žadatel-univerzita“),
 
dává tímto Správci výslovný souhlas se zpracováním a zveřejňováním všech údajů, které Správci za účelem jednání o smluvním vztahu a v rámci tohoto souhlasu o zpracování údajů poskytne.
 
Žadatel-univerzita dále také výslovně souhlasí, aby Správce na svých internetových stránkách zveřejnil a volně zpřístupnil anebo aby poskytl Ministerstvu zemědělství České republiky za účelem zveřejnění údaje o:
 - výši poskytnuté podpory; a
 - výši dlužné částky, kterou eviduje Správce vůči žadateli-fyzické osobě.
 
Žadatel-univerzita bere na vědomí, že Správce je povinen údaje zveřejněné na svých internetových stránkách v souladu s tímto souhlasem aktualizovat vždy nejpozději do 30 dnů od okamžiku, kdy mu byla prokázána změna zveřejněných údajů.
 
Žadatel-univerzita bere na vědomí, že tento souhlas se zveřejněním údajů nemůže vzít jednostranně zpět a souhlasí, aby Správce zpracovával všechny údaje do uplynutí 20 let od ukončení jakéhokoli časově posledního smluvního nebo jiného právního vztahu se Správcem.
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V	                         
Vlastnoruční podpis:  …………………………………………………………
 Jméno/obchodní firma/název žadatele: …………………………………………………. 
(zplnomocněného zástupce žadatele)
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