Centrum sociálních služeb Tišnov, příspěvková organizace, Králova 1742, 666 01 Tišnov

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Příjmení a jméno

Datum nar.

Bydliště:

Patro

telefon

Výtah
Ano

Klient žije:

osaměle:
s rod. příslušníky, kteří:

O
O

nemá rodinné příslušníky
jsou doma

O
O

Ne

příbuzní žijí jinde
jsou v zaměstnání
Osvobození od platby

ANO

Příspěvek na péči:

O Nemá O I.st.

O II.st.

O III.st.

Kontaktní osoba:

Telefon
e-mail:

Kontaktní osoba:

Vztah ke klientovi:
Telefon
e-mail:
Vztah ke klientovi:

NE

O IV.st. (dobrovolný údaj)

OSOBNÍ CÍL (POTŘEBY):

POZNÁMKA:

Klíče
Od bytu

ks

Služby budou hrazeny:
O uživatelem služby

Od domu

ks

O jiným plátcem

Osobní údaje jsou sbírány a zpracovávány pro účely plnění legislativních povinností a oprávněného zájmu Centra
sociálních služeb. Osobní údaje jsou předávány třetím stranám ke zpracování pro účely a v nezbytném rozsahu podle
příslušného právního předpisu. Příjemcem osobních údajů může být jiná organizace/osoba pouze na základě
prokázaného zákonného důvodu.
Osobní údaje (mimo údajů kontaktních osob) uvedené v této žádosti jsou zpracovávány na základě právní povinnosti v
souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1, písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou
zpracovávány v rozsahu požadavků zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Osobní údaje uvedené v této žádosti v části Kontaktní osoba jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu v
souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1, písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Kontaktní údaje (email,
telefon) slouží výhradně ke komunikaci mezi Centrem sociálních služeb a kontaktní osobou ve výjimečných a naléhavých
případech.
Bezpečnost osobních údajů se řídí vnitřní dokumentací Centra sociálních služeb. Centrum sociálních služeb nemá v
úmyslu předat osobní údaje do zahraničí. Žádost je uchovávána v Centru sociálních služeb po dobu poskytování
pečovatelské služby a dále potom archivována dle příslušných právních předpisů. Žadatel jako subjekt údajů má

možnost uplatnit u Centra sociálních služeb svá práva dle příslušných zákonných ustanovení (jedná se o právo
požadovat přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení
zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů, právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů). Žadatel
má právo vznést písemnou námitku proti zpracování údajů na základě oprávněného zájmu Centra sociálních služeb.

V Tišnově dne:

Podpis žadatele o PS:

