
Žádost o poskytnutí pobytové služby sociální péče v Domově Cesmína

Údaje o přijetí žádosti   Centrum sociálních služeb Bohumín, p. o.
  

Datum přijetí          

Masarykova 365, Bohumín, Nový Bohumín 
PSČ: 735 81

         tel: 596 012 841, 734 788 659   

Spisová značka   

E-mail: 
svagrikova.martina@bohumin.info   

         E-stránky: www.css-bohumin.cz      

Žadatel
                           
Příjmení: Jméno:  
                           
           
Datum narození: Titul*:  
Omezení ve svéprávnosti: NE ANO  
(v případě omezení doložte kopii rozsudku soudu)                 

Trvalé bydliště žadatele
Město: Ulice:  Č.p.:  
     

Adresa pro kontaktování (pokud se liší od trvalého bydliště):              
                           
Telefon:  E-mail*:  
                           

Opatrovník či jiný zákonný zástupce (podpůrce, zastupující člen domácnosti, zmocněná osoba apod.)
Příjmení: Jméno: Titul*  
                           
    
Telefon:        E-mail*:               

Kontaktní osoba (uveďte, pokud uznáte, že je potřebná pro zprostředkování dalších jednání)
Příjmení: Jméno: Titul*  
                           
    
Telefon:        E-mail*:               

Informace pro žadatele a zákonné zástupce

Podáním  žádosti  bude  poskytovatelem  služby  zahájeno  jednání,  jehož  výsledkem  je  písemné  vyjádření
poskytovatele, zaslané Vaší osobě, zda žadatel splňuje podmínky pro poskytování služby a jakým způsobem
bude ve věci  podané žádosti  dále  postupováno.  Za tímto účelem budete kontaktováni  pracovnici  Domova
Cesmína, odpovědnou za jednání s žadateli. 
Prosíme Vás, abyste, ve vlastním zájmu, veškeré změny vztahující se k podané žádosti neprodleně oznámili
odpovědné pracovnici Domova Cesmína za jednání se zájemci o službu (kontakt uveden v záhlaví žádosti).

                         

V……………………………. dne………………………….   
                        podpis žadatele     

                         

V……………………………. dne………………………….   
                podpis opatrovníka či jiného zákonného zástupce

*nepovinný údaj



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  (dále  jen
„ZOOÚ“) 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,  trvalé  bydliště,
adresa pro kontaktování, telefon
Zákonný zástupce: jméno,  příjmení,  datum  narození,  bydliště,
telefon

Zvláštní osobní údaje: 
Žadatel: údaje o zdravotním stavu, omezení svéprávnosti

2.  Oprávněného  zájmu -  zpracování  je  nezbytné  pro  účely
oprávněných zájmů Centra  sociálních  služeb Bohumín,  p.  o.  Údaj,
který poskytovatel potřebuje znát, aby poskytovaná sociální služba
byla kvalitní, odborná a bezpečná.
Jedná se o:
Osobní údaje: 
Žadatel: titul*,  e-mail*,  podmínky  bydlení,  rodinné  zázemí,
využívané služby
Zákonný zástupce: e-mail*, titul*
Kontaktní osoba: jméno, příjmení, telefon, e-mail*, titul*

Zvláštní osobní údaje: -------

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.
*nepovinný údaj
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