Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Lískovecká 86, Frýdek-Místek
Pečovatelská služba
Příloha č. 2 k VP 3/A,B,C/PS

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení
žadatele:
Datum narození:
Trvalé bydliště:
Telefonní kontakt:
Omezení svéprávnosti:
ANO
NE
Opatrovník (je-li žadatel omezen ve svéprávnosti):
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefonní kontakt:
Pokud je uživatel omezen ve svéprávnosti, je nutno doložit Rozsudek soudu o omezení
svéprávnosti a Usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.

Proč jste se rozhodli využívat služeb Pečovatelské služby (uveďte vaši současnou situaci):

Zavedení pečovatelské služby ode dne:

Datum:

Kontaktní osoba žadatele o službu (jméno a Telefonický (popř. emailový) kontakt:
příjmení):
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Lískovecká 86, Frýdek-Místek
Pečovatelská služba

Doplňující informace
Nárok na bezplatnou péči (Zák. č. 108/2006 Sb., § 75 odst. 2, písm. b), c), d):
Účastníci odboje (zák. č. 255/1946, zák. č.
ANO / NE
462/1919)
Osoby účastny rehabilitace (zák. 119/1990
ANO / NE
Sb.)
Osoby zařazené v táboře nucených prací déle
ANO / NE
než 1 rok

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů:
Podepsáním této Žádosti dávám souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním
osobních a citlivých údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů. Tyto údaje budou použity jen pro potřeby Pečovatelské služby
Penzionu pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, za
účelem řádného zavedení a poskytování pečovatelské služby v souladu se zákonem č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
V případě zahájení poskytování pečovatelské služby budou všechna tato data součástí mé
osobní dokumentace, do které mám právo nahlížet. Souhlasím s tím, že v případě
nevyhovění mé žádosti bude tento formulář uchován v databázi žadatelů dané služby.
V případě neuzavření smlouvy bude žádost archivována a skartována dle platných pravidel
organizace.
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této Žádosti uvedl pravdivě a jsem si vědom,
že nepravdivé údaje mohou mít za následek neuzavření smlouvy (popř. vyřazení z databáze
žadatelů).
Poučení:
Beru na vědomí, že bez daného souhlasu nemůže uvedená organizace moji žádost posoudit,
případně ji vést v databázi žadatelů o službu. Tímto jsem také srozuměn s tím, že svůj
souhlas mohu kdykoliv odvolat.
V:

Dne:

Podpis žadatele/opatrovníka:

Součástí této žádosti je Příloha č. 1 ke smlouvě – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské
služby
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