Číslo jednací:
Datum přijetí žádosti:

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
1. Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení,
titul
Datum narození
Trvalé bydliště
Současné bydliště –
pokud se liší od
trvalého bydliště
Kontaktní telefon,
e-mail
Pečovatelskou službu
požaduji od data

2. Zde, prosím, uveďte důvod, proč žádáte pečovatelskou službu

Upozornění: Smlouvu o poskytování Pečovatelské služby nelze uzavřít pouze na čerpání
fakultativních služeb.

3. Formy zastupování žadatele o službu (uveďte v případě, že jste
zastupován/a, označte jednu z níže uvedených možností)
Opatrovník ustanovený soudem (při omezení
svéprávnosti žadatele/ky)
Zastupování členem rodiny na základě rozhodnutí
soudu
Nápomoc při rozhodování

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

Plná moc k podání žádosti

ANO

NE

Poznámka: V případě kladné odpovědi, doložte kopii příslušné listiny, plnou moc v originále.

4. Údaje o osobě pověřené k zastupování žadatele o službu (tento
údaj vyplňte, pokud jste kladně odpověděl/a v bodě 3)
Jméno a příjmení,
titul
Adresa
Kontaktní telefon,
e-mail

5. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě.

6. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu
s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 nebo
také GDPR) a v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Žádost je v souladu v s výše uvedenými požadavky
a zákonnými povinnostmi uchovávána od začátku podání, dále v době čerpání sociální
služby a po ukončení sociální služby je archivovány a skartována v souladu s vnitřní
směrnicí Domova seniorů Hranice, p. o. Spisovým a skartačním řádem.
Povinnou přílohou této žádosti je Informovaný souhlas se zpracováním a
shromažďování osobních údajů určený pro žadatele o poskytování Pečovatelské
služby a pro osobu, která je uvedena v bodu 3 této žádosti.
………………………..
…………………………………………………….
Datum
Podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poznámky:
Příloha k žádosti:
V případě, že jste v žádosti v bodě 3 kladně odpověděl/a, doložte kopii rozhodnutí soudu
o ustanovení opatrovníka nebo kopii rozhodnutí soudu o jiné formě zastupování.
Žádost podejte na adresu:
Dům s pečovatelskou službou
nebo
Domov seniorů Hranice, p. o.
Pečovatelská služba
Jungmannova 1805
Tovačovského 2000
753 01 Hranice
753 01 Hranice
Poučení:
Žádost je zařazena do Evidence žádostí o Pečovatelskou službu. Do 5 pracovních dnů od
přijetí žádosti se s Vámi bude kontaktovat sociální pracovnice, která si s Vámi domluví
termín osobního jednání.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE O SLUŽBU
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu
s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 nebo také GDPR).
Já, níže podepsaný/á, uděluji svůj souhlas příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice, se
sídlem Jungmannova 1805, 753 01 Hranice, IČ 70876541, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 45, v souvislosti se zajištěním
poskytování sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, aby zpracovávala
mé osobní údaje uvedené v Žádosti o poskytování Pečovatelské služby, v rozsahu:
1. Jméno a příjmení, titul
2. Datum narození
3. Trvalé bydliště
4. Současné bydliště
5. Kontaktní telefon, e-mail
Souhlas uděluji od doby podání žádosti do ukončení čerpání sociální služby dle § 40 zákona o
sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tyto údaje pak budou uchovány dle platného Spisového a
skartačního řádu příspěvkové organizace po dobu 10 let od ukončení sociální služby. Osobní
údaje zpracovávané za tímto účelem mohou být dále předávány pouze kontrolnímu orgánu.
Máte právo:
- Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenému zaměstnanci
pro ochranu osobních údajů
- Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
- Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
- Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracované u příspěvkové organizace Domov seniorů Hranice jsou nepřesné)
- Požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
- V případě pochybností a dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u dozorového orgánu
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Pověřeným zaměstnancem pro ochranu osobních údajů je v naší organizaci p. Hana Trnová (tel.
581 650 206, 770 156 237, podatelna@domovsenioruhranice.cz, adresa: Domov seniorů Hranice,
p. o., Jungmannova 1805, 753 01 Hranice), na kterého se můžete obracet v případě uplatnění
svých práv vůči příspěvkové organizaci.
Příjmení a jméno:

……………………………… V …………...dne…………………

Podpis:

………………………………

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OSOBY POVĚŘENÉ
K ZASTUPOVÁNÍ ŽADATELE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU
Domov seniorů Hranice, příspěvková organizace, zpracovává osobní údaje v souladu
s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 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 nebo také GDPR).
Já, níže podepsaný/á, uděluji svůj souhlas příspěvkové organizaci Domov seniorů Hranice, se
sídlem Jungmannova 1805, 753 01 Hranice, IČ 70876541, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 45, aby v souvislosti se zajištěním
poskytování sociální služby dle §40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zpracovávala
mé osobní údaje, jelikož jsem pověřen/a k zastupování žadatele o Pečovatelkou službu
………………………,datum narození………….
Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu:
1. Jméno a příjmení, titul
2. Adresa
3. Kontaktní telefon, e-mail
Souhlas uděluji od doby podání žádosti výše uvedeného žadatele o sociální služby až do
ukončení čerpání sociální služby dle § 40 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Tyto
údaje pak budou uchovány dle platného Spisového a skartačního řádu příspěvkové organizace po
dobu 10 let od ukončení sociální služby. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem mohou být
dále předávány pouze kontrolnímu orgánu.
Máte právo:
- Svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenému zaměstnanci
pro ochranu osobních údajů
- Požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům
- Požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
- Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
- Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje
zpracované u příspěvkové organizace Domov seniorů Hranice jsou nepřesné)
- Požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
- V případě pochybností a dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních
údajů obrátit se na nás nebo podat stížnost u dozorového orgánu
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
Pověřeným zaměstnancem pro ochranu osobních údajů je v naší organizaci p. Hana Trnová (tel.
581 650 206, 770 156 237, podatelna@domovsenioruhranice.cz, adresa: Domov seniorů Hranice,
p. o., Jungmannova 1805, 753 01 Hranice), na kterého se můžete obracet v případě uplatnění
svých práv vůči příspěvkové organizaci.
Příjmení a jméno:

……………………………… V …………...dne…………………

Podpis:

………………………………

