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Karta klienta – Projekt AMIF/28/03 
 

 

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

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

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

Státní příslušnost/Иргэний харьяалал*   ……………………………………………………………………………………………… 

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

Číslo dokladu/Баримт бичгийн дугаар* ………………………………………………………………………………………………. 

Typ dokladu/Баримт бичгийн төрөл* …………………………………………………………………………………………………. 

______________________________________________________________________________________ 

Telefon/ Утас:         ………………………………………………………………………………………………………. 

Email/Мэйл хаяг:        ………………………………………………………………………………………………………… 

Místo bydliště (stačí Praha 3)/ Оршин суух газар (жиш. Praha 3)…………………………………………………. 

______________________________________________________________________________________ 

 ICP ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОНИРХОЛ. Энэхүү чек-бокс хайрцгийг 
тэмдэглэснээс ICP-ийн талаарх мэдээллийг надад илгээх зорилгоор хувийн мэдээллийг ажиллах 
зөвшөөрлөө өгч байна. Намайг мэдээллийг хүлээн авах сонирхолгүй бол би centrum@icpraha.com 
хаягаар зөвшөөрлөө буцааж авч болно. 
______________________________________________________________________________________ 
 

Таны хувийн мэдээллийн администратор нь Интеграцийн төв Прага (цаашид ICP) байна. Танд хувийн 
мэдээллээ ажиллах талаар ямар нэгэн асуулт гарвал тохиолдолд ICP-руу a.covrigova@icpraha.com 
мэйл хаягаар хандаж боломжтой. Таны хувийн мэдээллийг бид нягтлан бодогч, хараат бус аудитор,  
төрийн захиргааны үйлчилгээ үзүүлэгчид, өөрөө удирдах байгууллага газартай хуваалцаж болно. 

 
Эрх зүйн үүргийг биелүүлэх, ба ICP-ийн хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, энэ нь өмч хөрөнгийг 
хамгаалах асуудал юм, төрийн санхүүгийн эх үүсвэрийг нотлох баримт, ICP-ийн гэрээний үүргийн 
гүйцэтгэл, ба танд үнэгүй интеграцийн үйлчилгээ үзүүлэхийн нотлох төлөө бид таны хувийн 
мэдээллийг боловсруулдаг. Таны хувийн мэдээллийг болон бусад  мэдээллийг (хаяг, таних өгөгдөл, 
холбоо барих хаяг, үйлчилгээ үзүүлж буй ахиц дэвшил, шаардлагатай бол таны гэрэл зураг гэх мэт) 

боловсруулах боломжгүй хэрэв бид танд үйлчилгээ бүрэн хэмжээгээр үзүүлэх боломжгүй. 
 
ICP таны хувийн мэдээллийг дараах зорилгоор боловсруулдаг: 1) таны тодорхойлолт өгөгдлийг учир 
2) үйлчилгээ үзүүлэхэд тантай холбоо барихад учир 3) улсын санхүүгийн эх үүсвэрийг хянах учир  4) 
үйлчлүүлэгч болон олон нийтэд ICP-ийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх учир 5) Чех хэл 
сурахын тулд үйлчлүүлэгчдийг бүлэгт ангилдах 6) ЕХ-ны AMIF хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх нөхцөлийг 
хангаж байгааг нотлох учир 7) үйлчлүүлэгчийн гэр бүлийн холболтыг зураглах учир. 
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Энэ баримт бичигт, нийгмийн болон хуулийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг ашиглахаар, таны 
амьдралын нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх төлөө, ICP-ийн ажилчид та өөрийн хувийн эмзэг 

өгөгдлийг боловсруулах зөвшөөрөл өгнө. 
 
Таны хувийн мэдээлэл ICP-аар зөвхөн шаардлагатай үед хадгална, төсөл дуусахын дараа ирэх жилийн 
1 сарын 1-ээс эхлээд 10 жилээс илүү хугацаанд биш. Хэрвээ таны хувийн мэдээллийг боловсруулалт 
тодорхой бус буюу бүтэн бус гэж бодвол, GDPR дагуу тайлбар, зүгшрүүлэлт, устгах, төгсгөл, 
боловсруулалтын хязгаарлалтыг хүсэж, боловсруулалтын эсрэг татгалзаж эсвэл Хувийн мэдээллийг 
хамгаалах яаманд гомдол гаргаж боломжтой. 
 
Би тунхаглаж байна: 

• Миний хувийн өгөгдөл ямар хэмжээгээр, ямар зорилгыг боловсруулж, хэнээр, ямар аргаар 
боловсруулах, хэн рүү хандаж болох талаар GDPR нийцүүлэн мэдэгдүүлсэн  

• Энэ маягтыг бөглөх эсвэл www.icpraha.com веб хуудсаар дамжуулан өөрийн хувийн мэдээллийг 
боловсруулалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл мэдэгдүүлсэн  

• Миний хувийн мэдээллийг боловсруулж байх арга замыг зөвшөөрч байна 
• ICP-д цагт бүтэн, тодорхой, үнэн өргөдлөө өгнө 
• хувийн мэдээллийг хамгаалах талаар дээр дурдсан үйлчлүүлэгчдийн эрх, үүргийг  мэдээлэл 

мэдэгдүүлсэн 
 
Би хүсэлтээр нь гарын үсэг зурсан хуулбарыг хүлээн авах боломжтой. Энэ тохиолдолд би энэ хуулбар 
болон түүнд агуулагдсан өгөгдлийн бүх миний хариуцлагад орно. 
 
Үнэ төлбөргүй үйлчилгээний талаар мэдээлэл авсан гэж зарлаж байна. Бүх мэдээллийг надад 
ойлгосон хэлээр танилцуулсан болон бүгдийг нь ойлгов. 
 

V Praze dne/ Праг хотод, огноо*……………………………………………………………………                    

Podpis klienta/zákonného zástupce/ үйлчлүүлэгчийн (хууль ёсны төлөөлөгчийн) гарын үсэг* 

…………………………………… 

 

VYPLŇUJE POUZE PRACOVNÍK ICP/ ЗӨВХӨН ICP-ИЙН АЖИЛТАН БӨГЛӨНӨ 

Pravdivost uvedených údajů byla ověřena dne/ бөглөсөн мэдээлэл үнэн байхыг баталсан огноо 

……………………………………….pracovníkem/icí/ ажилтны (podpis/ гарын үсэг)* ...................................... 

 
Doplňující informace/ нэмэлт мэдээлэл: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*povinné údaje k vyplnění/ заавал бөглөх өргөдөл 

 


