Žádost o poskytování sociální služby
v Domově pro seniory Vrbno

Datum podání žádosti:

Mnichov 262, 793 26 Vrbno pod Pradědem

1. Jméno a příjmení žadatele …………………………………………………………
2. Datum narození žadatele ……………………………….
3. Adresa trvalého pobytu žadatele:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

4. Adresa aktuálního pobytu, kde je možno provést návštěvu žadatele:
…………………………………………………………………………
……...…………………………………………………………………..

5. Příspěvek na péči (zakroužkujte):
• I. stupeň
•

II. stupeň

•

III. stupeň

•

IV. stupeň

•

v řízení od ………………………………………………….

•

rozhodl (rozhoduje) úřad práce v ………………………….

6. Důvody potřebnosti poskytované služby (v čem žadatel potřebuje podporu, jak má
v současné době zajištěnou péči:
………………………………………………………………………………………..........
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..

7. Jméno a adresa praktického lékaře: ………………………………………………….
8. Zdravotní pojišťovna: ………………………………………………………………..

9. Souhlas žadatele se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje související s evidencí žádostí jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. (zákon sociálních službách).
V souvislosti s žádostí o poskytovanou službu jsou zpracovávány tyto informace:
jméno a příjmení žadatele, datum narození, bydliště, výše příspěvku na péči, aktuální zdravotní
stav. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely řízení o přijetí uživatele do Dps a pro evidenci
žádostí. Osobní údaje jsou evidovány po dobu řízení o přijetí uživatele do Dps, v průběhu
poskytované služby a po ukončení služby po dobu pěti let.
Další ustanovení se řídí interním dokumentem Dps Ochrana osobních údajů –
informace poskytované správcem Dps Vrbno, který je dostupný na adrese www.dps-vrbno.cz.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Datum: ………………………..

Podpis žadatele: ……………………………………...

10. Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel omezen ve svéprávnosti, má podpůrce,
nebo zástupce dle Zákona č. 89/2012 Sb.:
……………………………………………………………………………………………
Rozhodnutí soudu v …………………………………..ze dne …………………………
11. Kontaktní osoba pro jednání ve věci žádosti a případného přijetí žadatele do zařízení:
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..
Adresa: ………………………………………Telefon:…………………………………..

12. Souhlas zástupce či kontaktní osoby se zpracováním osobních údajů
Osobní údaje související s evidencí žádostí jsou zpracovávány v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb. (zákon sociálních službách).
V souvislosti s žádostí o poskytovanou službu jsou zpracovávány tyto informace:
jméno a příjmení, bydliště, telefonní číslo. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely řízení o
přijetí uživatele do Dps a pro evidenci žádostí. Osobní údaje jsou evidovány po dobu řízení o
přijetí uživatele do Dps, v průběhu poskytované služby a po ukončení služby po dobu pěti let.
Další ustanovení se řídí interním dokumentem Dps Ochrana osobních údajů –
informace poskytované správcem Dps Vrbno, který je dostupný na adrese www.dps-vrbno.cz.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů
Datum…………………

Podpis zástupce, kontaktní osoby: ……………………...........

