
Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8
bankovní spojení 115-1118020247/0100
IČ 71294287  telefon +420 266 007 310

1 podle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

Žádost o pobytovou službu domova pro seniory 
(§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Datum podání žádosti (podací razítko)

Jméno

Obec

Ulice Číslo popisné/orientační

Rodné příjmení

Rodné číslo

Rodinný stav

Bydliště

Příjmení

Část obce

PSČ

Titul

Státní příslušnost

Poznámka

I. Osobní údaje žadatele

Ženatý/vdanáSvobodný/á Partner1 Druh/družka Rozvedený/á Vdovec/vdova

Příspěvek na péči
2. stupeň1. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Zažádáno dne 
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Jméno a příjmení

Jméno a příjmení

Příbuzenský vztah

Příbuzenský vztah

Adresa pro korespondenci (pokud se liší od adresy bydliště)

Spojení

Kontakt na blízké osoby, případně opatrovníka

II. Údaje pro navázání kontaktu se žadatelem (opatrovníkem)

Obec

Adresa

Adresa

Telefon Mobilní telefon

Mobilní telefon

Mobilní telefon

E-mail

E-mail

E-mail

Ulice Číslo popisné/orientační

Část obce

PSČ
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Souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktní osoby

IV.  Služby sociální péče využívané žadatelem k podpoře života v jeho 
přirozeném sociálním prostředí

V jakých běžných činnostech potřebujete pomoci?

Kdo vám při těchto činnostech pomáhá?

Podpisy kontaktních osob

Jak často tuto pomoc využíváte?

PSČ

Jako kontaktní osoba žadatele o umístění do zařízení tímto dobrovolně 
uděluji svůj kdykoliv odvolatelný souhlas se zpracováním osobních 
údajů poskytovatelem sociálních služeb, Domovem pro seniory Nová 
slunečnice, se sídlem Praha 8, Bohnice, Na Hranicích 674/18, a to 
pro uvedené účely: informování o stavu/výsledku řízení o umístění  
a sdělení dalších informací dle potřeby a přání žadatele.
Souhlasím s evidováním a používáním mých osobních údajů 
v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní 
číslo, korespondenční adresa, za účelem kontaktování mé osoby.
Podpisem tohoto dokumentu beru na vědomí, že při vyřizování 
žádosti o přijetí do zařízení sociálních služeb dochází ke zpracování 
mých osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném k vyřízení žádosti, 
v případech úspěšných žadatelů po dobu čekání na uvolnění 
kapacity, resp. trvání smluvního vtahu. Ke zpracování na základě 
tohoto souhlasu bude docházet po dobu nezbytně nutnou.
Zpracování je prováděno na základě plnění právních povinností  
a na základě nezbytnosti takového zpracování ke splnění úkolů ve 
veřejném zájmu, tedy zajištění poskytování služeb sociální péče.
Práva související se zpracováním:
• právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních 
údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;

• právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
• právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními 
právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo 
vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
• právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo 
podat stížnost u dozorového úřadu;
• právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních 
údajů, a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení 
bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody kontaktní 
osoby.
Bližší informace o zpracování osobních údajů za uvedenými účely 
byly sděleny kontaktní osobě při podpisu tohoto dokumentu.
Tento můj souhlas zůstává v plném rozsahu v platnosti a účinnosti 
v případě přijetí žadatele do zařízení poskytovatele, tzn. počínaje 
dnem uzavření smlouvy o poskytování služby sociální péče, po dobu 
trvání smlouvy až do jejího ukončení, v případě smrti klienta pak do 
vyřízení jeho pozůstalosti. 
Jsem si vědom/a toho, že udělení tohoto souhlasu je dobrovolné  
a mohu ho kdykoli odvolat. 
Prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl/a 
a považuji poučení mé osoby za dostatečné.
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VII. Prohlášení žadatele
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti uvedl/a pravdivě.

V Dne

Podpis

VI.  Místo pro další sdělení

Žadatel o umístění do zařízení poskytovatele sociálních služeb 
nebo jeho zástupce podpisem tohoto dokumentu bere na vědomí, 
že při vyřizování jeho žádosti o přijetí do zařízení sociálních služeb 
dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které v žádosti uvedl,  
a to v rozsahu nezbytném k vyřízení žádosti, v případech úspěšných 
žadatelů po dobu čekání na uvolnění kapacity. Zpracování je 
prováděno na základě plnění právních povinností a na základě 
nezbytnosti takového zpracování ke splnění úkolů ve veřejném 
zájmu, tedy zajištění poskytování služeb sociální péče.
Žadatel / jeho zástupce je srozuměn s tím, že pokud by se zpracová-
ním osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu nesouhlasil, řízení  
o žádosti by nemohlo proběhnout, a s žadatelem by tak nemohla být 
uzavřena smlouva o poskytnutí služby sociální péče. V tomto smyslu 
je tedy poskytnutí osobních údajů povinné.
Práva žadatele související se zpracováním jsou právo žádat  
o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, 
době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů, právo 

požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů, právo 
požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními 
předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, 
případně jejich zpracování omezeno, právo vznést námitku proti 
zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového 
úřadu, právo být informován o případech porušení zabezpečení 
osobních údajů, a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný 
případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva 
a svobody.
Bližší informace jsou zveřejněny na webových stránkách:
www.novaslunecnice.cz.
Prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl/a a po-
važuji poučení mé osoby za dostatečné.
V případě, že tento dokument podepisuji v zastoupení žadatele, 
prohlašuji, že s jeho obsahem a důsledky pro jeho práva a povinnosti 
byl přiměřeným způsobem, tedy jasně, srozumitelně a za použití 
jednoduchých jazykových prostředků, seznámen i samotný žadatel.

V.  Důvod žádosti

Zpracování osobních údajů žadatele


