Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace
Masarykova 365, 735 81 Bohumín – Nový Bohumín

ŽÁDOST
o přijetí do domu se zvláštním určením
Jméno, příjmení žadatele..........................................................................................
datum narození .......................................................................................................
telefonní číslo…………………..…………………………………………………………………..
trvalé bydliště, patro ………………………………………………...…………………………..
Starobní/invalidní důchod ve II. nebo III. Stupni: MÁM PŘIZNÁN

NEMÁM PŘIZNÁN

Příspěvek na péči:

NEMÁM PŘIZNÁN

MÁM PŘIZNÁN

Čerpám úkony pečovatelské služby:

ANO

Jinou sociální službu (jakou):

NE

--------------------------

Zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup:
Preferuji umístění v DZU

ANO

NE

Jateční 149, Nový Bohumín
Na Chalupách 121, Bohumín-Pudlov

Omezen ve svéprávnosti
JSEM NEJSEM
Pokud ano, opatrovníkem je (jméno, příjmení, obec, telefon)
……………………………………………………………………………………………………………
Žádám o zařazení žádosti do:

aktivní evidence

pasivní evidence

KONTAKTNÍ OSOBA (RODINA, ZNÁMÍ, SOUSEDÉ)
jméno a příjmení

bydliště (pouze
město)

telefonní číslo

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že ke dni podání žádosti nemám žádné finanční závazky vůči městu
Bohumín.
Prohlašuji, že všechny mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V Bohumíně dne …..............................

…..…...............................................
podpis žadatele

Převzal dne ………………………………….

………………………………………………
podpis pracovníka
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Informace o zpracovávání osobních, citlivých a nezbytných údajů
žadatele
V souladu s Nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů č. 2016/679, které
nabylo účinnosti dne 25.5.2018 Vás tímto informujeme, že Centrum sociálních služeb
Bohumín, příspěvková organizace je oprávněna zpracovávat Vaše osobní, citlivé a
nezbytné údaje na základě právního titulu ve znění plnění smlouvy nebo jednání o
jejím uzavření a oprávněného zájmu správce.
Tyto údaje nebudou zpřístupněny či sdělovány bez Vašeho písemného souhlasu jiným
osobám a nebudou použity k jinému účelu, než ke kterému byl dán souhlas.
K údajům mají přístup pracovníci dle jejich pracovních kompetencí. Všichni pracovníci
jsou povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., zákona o
sociálních službách. Správce přijal opatření, aby údaje nemohly být zneužity.
Osobní údaj – je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu
údajů (fyzické osoby), tzn., že osobu lze přímo či nepřímo identifikovat (př. jméno,
kontaktní údaje).
Citlivý údaj – je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém
původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a
filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním
životě, aj.
Nezbytný údaj – údaj, který poskytovatel potřebuje znát, aby poskytovaná podpora
byla kvalitní, odborná a bezpečná. Může mít charakter osobního nebo citlivého údaje.
S nezbytným údajem poskytovatel zachází tak, aby byla zajištěna ochrana práv osob.
Zpracování údajů – jakákoliv operace nebo soustava operací, které poskytovatel
systematicky provádí s údaji (např. shromažďování, zpřístupňování, používání,
uchovávání).
Správce osobních údajů – Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková
organizace (poskytovatel).
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace zpracovává tyto
údaje:
Jméno, příjmení, datum narození, bydliště – základní identifikační prvky žadatele
(povinný údaj).
Telefonní číslo žadatele (pokud žadatel má) – velmi důležitý údaj pro kontakt
s žadatelem (povinný údaj).
Patro/přístup k bytu/bariérovost – důležitý údaj pro posouzení sociální situace
(povinný údaj).
Přiznání starobního/invalidního důchodu ve II. nebo III. stupni – důležitý údaj
pro posouzení sociální situace (povinný údaj).
Příspěvek na péči – důležitý údaj pro posouzení sociální situace (povinný údaj).
Zdravotní stav/pohyblivost – důležitý údaj pro posouzení sociální situace (povinný
údaj).
Omezení svéprávnosti – v případě omezení svéprávnosti, také jméno, příjmení a
telefonní kontakt opatrovníka (povinný údaj).
Kontaktní osoba (pokud žadatel má) – velmi důležitý údaj pro možnost komunikace
s rodinou nebo osobou blízkou (povinný údaj).
V případě Vašeho přijetí do domu se zvláštním určením budou za účelem
administrativních úkonů spojených s vydáním nájemní smlouvy, evidenčního listu,
vyúčtování služeb, upomínání, vymáhání pohledávek, případně úkonů spojených
s výpovědí z nájmu předány pracovníkům majetkového odboru MěÚ Bohumín Vaše
osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, bydliště a telefonní
číslo.
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