
 

 

EVIDENČNÍ KARTA EUROKLÍČE 
PRO OZP 

 
 
Jméno a příjmení: 
Adresa trvalého bydliště: 
 
Číslo průkazu TP, ZTP, ZTP/P: 
Jiné postižení vyžadující tuto službu – ANO1) 
 
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
Já, níže podepsaný/á prohlašuji, že je mi známo, že v rámci projektu “EUROKLÍČ” má každý držitel průkazu TP, ZTP, 
ZTP/P nebo osoba s jiným postižením vyžadující tuto službu nárok na 1 ks Euroklíče zdarma, a že jsem v rámci tohoto 
projektu neobdržel/a více Euroklíčů. Je mi známo, že Euroklíč je nepřenosný. Dále prohlašuji, že jsem se seznámil/a 
s podmínkami pro poskytnutí a použití Euroklíče a zavazuji se je důsledně a bezvýhradně dodržovat. Prohlašuji, 
že mnou sdělené osobní údaje jsou pravdivé a přesné. 
 
 

Informace a přístup k osobním údajům 

Osobní údaje, poskytnuté pro účely evidence a kontroly dodržování pravidel projektu „EUROKLÍČ“, zpracovává 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (dále jen „NRZP ČR“), v souladu s obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů2), a uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu podle zvláštního právního předpisu. Osobní 
údaje nejsou dále předávány. Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 
jakož i právo na podání stížnosti u dozorového úřadu. 
 
 
V …………………………………………………………… dne ……………………………… 
 
 
 
                                                                                                                                                       

                                                    ………………………………………………………………. 
                                                                                           čitelný podpis držitele Euroklíče 

 
Euroklíč vydala: NRZP ČR 
Kontakt: 
NRZP ČR, se sídlem Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, tel: 266 753 421, email: nrzpcr@nrzp.cz  

Regionální pracoviště NRZP ČR pro KV kraj, Jugoslávská 3/1706, 360 01 K. Vary, e-mail: k.vary@nrzp.cz  

Databáze Eurozámků  je umístěna na www.euroklic.cz a www.nrzp.cz 

V případě ztráty či poškození Euroklíče pište na nrzpcr@nrzp.cz nebo k.vary@nrzp.cz, do předmětu uveďte Euroklíč 
                                                 
1) V případě jiného postižení zaškrtněte ANO. 
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 
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