
 

Projekt Integrační centrum Praha V, reg. č. AMIF/1/02, je financován v rámci národního programu Azylového, 
migračního a integračního fondu.  

Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů/ 
Хувийн мэдээлэлтэй ажиллах зөвшөөрөл 

Projekt/Төсөл: Integrační centrum Praha V, reg.č. AMIF/1/02 

Uděluji informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů, který mě opravňuje k bezplatnému 
využívání služeb Integračního centra Praha (dále ICP). Prohlašuji, že jsem byl seznámen(a) s 
informacemi o službách, které mohu zdarma využívat. Všechny informace mi byly sděleny v jazyce, 
kterému rozumím, a všem informacím jsem porozuměl(a)./Интеграцийн төв Прага.(цаашид 
ИЦП)- д хувийн мэдээлэлтэй ажиллах зөвшөөрлийг өгсөнөөр дараах нийгмийн үйлчилгээг авах 
боломжийг олгож буй болно. Өөрийн гарын үсгээр үзүүлэх үйлчилгээтэй танилцсан гэдгээ 
батлахын зэрэгцээ үйлчилгээ үнэ төлбөргүй мөн мэдээллийг миний мэдэх хэлээр 
танилцуулсан учраас бүгдийг ойлгосон болно.  

Jméno/ Нэр * ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Příjmení/ Овог * ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pohlaví/ Хүйс *   muž/эр    žena/эм   

Datum narození/ Төрсөн он сар өдөр* ………………………………………………………………………………………….. 

Státní příslušnost/ Иргэний харъяалал * ………………………………………………………………………………………… 

Druh pobytu/ Оршин суух зөвшөөрлийн төрөл * …………………………………………………………………………. 

Číslo dokladu/ Баримт бичигийн номер *: ……………………………………………………………………………………. 

Typ dokladu/ Баримт бичигийн төрөл *:  ……………………………………………………………………………………….    

 Mobil/ Утас.  …………………………………………………………………………… 

Email/э-мэйл    …………………………………………………………………………… 
Chci být informován(a) emailem o aktivitách ICP./ Үйл ажиллагааны талаар мэдээ э-мэйлээр 
авах хүсэлтэй. 
 

Odkud jste se o nás dozvěděl/a?/ Бидны тухай хаанаас мэдсэн бэ?* 
Z doporučení/зөвлөсөн байгууллага: 
 

      pracovníka ICP/ ИТП-ын ажилтан 

úřadu/ албан байгууллага  

školy/ сургууль 

      klienta ICP nebo kamaráda/ ИТП-ын үйлчлүүлэгч  буюу найз  

      z internetu nebo médií/ интернет буюу хэвлэл мэдээлэл  

      na OAMP nebo Cizineckou policii/ Цагаачлал ба шилжин суурьших бодлогын салбар буюу 

Гадаадын иргэдийг хариуцсан цагдаагийн газар  

      jiný zdroj// өөр нөөц  
 

*povinné údaje k vyplnění / заавал бөглөх 

 



 

Projekt Integrační centrum Praha V, reg. č. AMIF/1/02, je financován v rámci národního programu Azylového, 
migračního a integračního fondu.  

Tento informovaný souhlas uděluji ICP a partnerským neziskovým organizacím (Organizace pro 
pomoc uprchlíkům, Poradna pro integraci, Sdružení pro integraci a migraci, InBáze). Informovaný 
souhlas je platný po dobu poskytování služeb ICP a archivovaný po dobu 10 let po ukončení využívání 
služeb ICP./ Энэхүү мэдээлэл зөвшөөрөлийг ИЦП хамтрагч байгууллагуудаар (Дүрвэгсдэд 
туслах байгууллага, Интеграцийн дэммжих төв, Интеграци ба шилжин суурьшихад туслах 
нийгэмлэг, ИнБазе) дамжигдан хийгдэх бөгөөд ИЦП үйлчилгээ үзүүлж буй тохиолдолд 
хүчинтэй байx ба тусламж үйлчилгээ зогсоноос хойш 10 жилийн хугацаанд архивлан 
хадгалагдана. 

Prohlašuji, že jsem byl(a) v souladu s ustanoveními § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, řádně informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou mé osobní údaje 
zpracovány, kým a jakým způsobem budou zpracovávány a komu mohou být zpřístupněny. Osobní 
údaje mohou být sděleny bez mého souhlasu pouze, pokud to stanoví zákon. Jsem si vědom(a) toho, 
že údaje obsažené v tomto souhlasu můžou být zpřístupněné kontrolním orgánům za účelem 
kontroly čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů (např. Ministerstvo vnitra ČR - Odbor 
fondů EU v oblasti vnitřních věcí, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, apod.). Dále jsem 
byl(a) informován o svém právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů a 
dalších právech stanovených v § 21 uvedeného zákona. Na žádost mohu obdržet kopii 
informovaného souhlasu. V tomto případě přebírám veškerou zodpovědnost za tuto kopii a data v ní 
uvedená./ Хувийн мэдээллийг хамгаалах тухай 101/2000 тоот хуулийн 11 дугаар зүйлийн 
дагуу миний бүх хувийн мэдээлэл хууль бус зүйлээс хамгаалагдсан бөгөөд миний өгсөн өгөгдөл 
мэдээлэл ямар нөхцөл, зорилгоop, хүрээнд ашиглах, хэнд ямар хэлбэрээр хэрэглэх тухай 
танилцсан гэдгээ гарын үсэг зурсанаар батлаж байна. Хувийн мэдээллийг миний 
зөвшөөрөлгүйгээр мэдэгдэх, эсвэл засах тохиолдолд зөвхөн дээр дурьдсан хуулийн 21 зүйлд 
заасны дагуух нөхцөлд байж болно гэдгийг танилцуулсан болно. Шалгах хяналтын 
байгууллагад (Дотоод хэргийн яамны Дотоод явдлын Европын холбооны сангийн хэлтэс, 
Европын аудитын шүүх, Чех улсын аудитын дээд газар, гэх мэт) олон нийтийн эх үүсвэрээс 
хөрөнгө зарцуулалтад хяналтаа тогтоох зорилгоор энэ зөвшөөрөлд бичигдэх мэдээлэл нь 
үзүүлж болно гэж би мэдэж байна. Өөрийн хүсэлтээр xувийн өгөгдөл зөвшөөрлийн хуулбарыг 
авч болно. Энэ тохиолдолд хуулбар болон түүн дээрх бүх огноо, мэдэлэл зэрэгт хариуцлага 
хүлээнэ. 

 
 

V Praze dne/Праха хот, огноо* ………………………………           Podpis/Гарын үсэг* ………………………..….. 

 

VYPLŇUJE POUZE PRACOVNÍK ICP/ Зөвхөн ИЦП- ын ажилтан бөглөнө. 

Pravdivost uvedených údajů byla ověřena dne/ Бичсэн мэдэгдэл үнэн зөв байна гэж он сар өдөр 

............................ pracovníkem/icí/ дараах нэртэй ажилчин батласан....................(podpis/гарын 

үсэг)* 

Doplňující informace/ нэмэлт мэдээлэл: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


