Žádost o přijetí k pobytu č. ……..
Odlehčovací služba
Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
Padlých hrdinů 312, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí
tel: +420 558 441 611, fax: +420 558 441 625, email: stredisko@sssfno.cz

1. Osobní údaje žadatele
Jméno, příjmení
Datum narození
Adresa tr. pobytu
Bydliště (není-li shodné s adresou tr. pobytu)
Státní příslušnost
2. Požadovaný termín pobytu
od

do

3. Příspěvek na péči
přiznaný st. závislosti
výše*
* nepovinný údaj

4. Údaje o zákonném zástupci, je-li ustanoven (v případě zbavení nebo omezení ve svéprávnosti)
jméno a příjmení

bydliště

vztah k žadateli *

telefon

* nepovinný údaj

Pokud zájemce není schopen ze zdravotních důvodu sám jednat, žádá, aby za něj ve věci žádosti o přijetí
a jednání o přijetí jednal:
jméno a příjmení

bydliště

vztah k žadateli

telefon

vlastnoruční podpis žadatele (zákonného zástupce)
K žádosti je nutno doložit:
a) vyjádření lékaře o zdravotním stavu osoby, které má být soc. služba poskytnuta
b) potvrzení o příspěvku na péči (pokud je žadateli přiznán).
c) listina o ustanovení opatrovníka v případě zbavení nebo omezení ve svéprávnosti

INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Jméno a příjmení žadatele:
Datum nar.:
Bydliště:
Zástupce (např. opatrovník):
žadatel o přijetí do zařízení poskytovatele sociálních služeb Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad
Ostravicí, p.o. (dále též jen Středisko) nebo jeho zástupce, podpisem tohoto dokumentu bere na vědomí, že při
vyřizování jeho žádosti o přijetí do zařízení sociálních služeb dochází v souladu s obecným nařízením
Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ke zpracování jeho osobních údajů, které v žádosti
uvedl, a to v rozsahu nezbytném k vyřízení žádosti a v případech úspěšných žadatelů po dobu čekání na
uvolnění kapacity.
Zákonnost zpracování
Zpracování je prováděno na základě plnění právních povinností Střediska a na základě nezbytnosti takového
zpracování ke splnění úkolů ve veřejném zájmu, tedy zajištění poskytování služeb sociální péče.
Příjemcem osobních údajů je pouze Středisko, které jediné eviduje veškeré žádosti o přijetí do zařízení.
Povinnost poskytnout osobní údaje
Žadatel, nebo jeho zástupce, je srozuměn s tím, že pokud by se zpracováním 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
- má právo žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a
o příjemcích osobních údajů;
- má právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
- má právo požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly
opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
- má právo vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
- má 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.sssfno.cz

Prohlášení žadatele nebo jeho zástupce
Prohlašuji, že uvedeným informacím jsem plně porozuměl, veškeré údaje, které uvádím, jsou pravdivé a
považuji 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

dne

Podpis žadatele (zástupce)

