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

ŽÁDOST
o poskytování pečovatelské služby
Jméno, příjmení žadatele .................................................................................................
datum narození …….........................................................................................................
telefonní číslo ..……………………………………………………………………………………………..
trvalé bydliště, patro .…………………………...………………………………………………………..
ŽADATEL MÁ ZÁJEM O TYTO ČINNOSTI PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu



2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy



pondělí – neděle



pondělí - pátek



pondělí - středa - pátek



úterý – čtvrtek



sobota - neděle



4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti



5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím



6. Fakultativní činnosti



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

bydliště (pouze

vztah k

telefonní

město)

uživateli

číslo

PROHLÁŠENÍ
Žadatel je – není* účastníkem odboje, osobou účastnou rehabilitace (dle zákona o
soudní rehabilitaci), osobou, která byla zařazena v táboře nucených prací nebo
pozůstalým manželem/manželkou výše uvedených osob starší 70 let (pokud je, nutno
doložit potvrzení, na jehož základě jsou základní činnosti pečovatelské služby
poskytovány bez úhrady v souladu s ust. § 75 zákona č. 108/2006 Sb.).
Žadatel je – není* omezen ve svéprávnosti. Pokud ano, zákonným zástupcem je
(jméno, příjmení, obec, telefon)
………………………………………………………………………………………………………………….
* Nehodící se škrtněte.
Žadatel tímto prohlašuje, že všechny jím výše uvedené údaje jsou pravdivé.
V Bohumíně dne …..............................

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

Převzal dne ………………………………….

…………...…………………………………
podpis pracovníka
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Informace o zpracovávání osobních údajů
Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace, Masarykova 365, 735 81
Bohumín – Nový Bohumín, IČO: 48806145 jako správce osobních údajů provádí jejich
zpracování v souladu s platnou právní úpravou, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EP a Rady EU č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
Centrum sociálních služeb Bohumín, p.o. zpracovává osobní údaje žadatele o službu,
zákonného zástupce, kontaktní osoby v rozsahu:
1. Zákonné povinnosti - výkon sociální politiky – poskytování sociálních služeb a
výkon sociální práce v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, na základě jednání o uzavření Smlouvy o poskytování sociálních
služeb (zpracování je nezbytné pro zahájení a poskytování sociální služby dle potřeb a
individuálních cílů Uživatele).
Jedná se o:
Osobní údaje:
Žadatel:
jméno, příjmení, datum narození, bydliště
Zákonný zástupce: jméno, příjmení
Zvláštní osobní údaje:
Žadatel: omezení svéprávnosti, osvobození od úhrady za úkony pečovatelské služby
2. Oprávněného zájmu - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů
Centra sociálních služeb Bohumín, p.o.. Údaj, který poskytovatel potřebuje znát, aby
poskytovaná sociální služby byla kvalitní, odborná a bezpečná.
Jedná se o:
Osobní údaje:
Žadatel:
telefon, patro, kontaktní osoba
Zákonný zástupce: bydliště (pouze město), telefon
Kontaktní osoba: jméno, příjmení, bydliště (pouze město), telefon
Zvláštní osobní údaje:
Žadatel:
zdravotní stav/pohyblivost, který může ovlivnit průběh služby
Kontaktní osoba: vztah k uživateli

Všichni pracovníci Centra sociálních služeb Bohumín, příspěvkové organizace jsou
povinni zachovávat mlčenlivost dle § 100 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu,
která je nezbytná k účelu jejich zpracování a dle směrnice k vedení spisové služby,
archivaci, spisového a skartačního řádu CSSB, p.o.

