Jistoty Domova, z. ú. - Denní stacionář: Okružní 250, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 723 908 613, 728 985 457

email: jistotydomova@seznam.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO DENNÍHO STACIONÁŘE
ŽADATEL:
Jméno a příjmení:____________________________Datum narození____________
Trvalé bydliště :_______________________________________________________
___________________________________________________________________
OPATROVNÍK: ______________________________________________________

ŽÁDÁM O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ODE DNE:_____________________________
MÁM ZÁJEM VYUŽÍVAT SLUŽBU:
PRAVIDELNĚ 
CELODENNĚ



NEPRAVIDELNĚ



DOPOLEDNE



DOPRAVU DO STACIONÁŘE: Zajistí rodina

ODPOLEDNE





 Potřebuji zajistit z adresy: ____________________________________________
DŮLEŽITÉ ÚDAJE: ___________________________________________________

___________________________________________________________________

KONTAKTNÍ OSOBA (na kterou se budeme moci obracet):
Jméno a příjmení: __________________________vztah k žadateli ______________
Adresa _____________________________________________________________
Telefon:__________________________ e-mail:_____________________________

Jistoty Domova, z. ú. - Denní stacionář: Okružní 250, 293 01 Mladá Boleslav
Tel: 723 908 613, 728 985 457

email: jistotydomova@seznam.cz

Zpracování osobních údajů
a údajů zvláštní kategorie klienta sociální služby
Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů.
Oprávnění získávat osobní údaje dává poskytovatelům sociálních služeb Zákon 108/2006 Sb.
v platném znění, který stanovuje povinnost uzavírat písemnou Žádost a Smlouvu o poskytování
sociální služby.
Jistoty Domova, z.ú. shromažďují pouze údaje nezbytné pro poskytování kvalitních a odborných
služeb. Pracovníci jsou poučeni o pravidlech zacházení s osobními a citlivými údaji, která jsou povinni
dodržovat. Každý pracovník má povinnost zachovávat mlčenlivost zakotvenu v pracovní smlouvě
nebo ve vnitřních pravidlech. Informace jsou předávány v takovém rozsahu, aby mohl být naplněn cíl
– poskytování bezpečných, kvalitních a odborných služeb. Poskytovatel má zaveden takový systém,
aby shromažďované údaje (v písemné i elektronické formě) nemohly být zneužity. Žadatel nebo
Klient má možnost kdykoli do svého osobního spisu nahlédnout a nechat si z něj pořídit kopie.
Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či
více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.
Údajem zvláštní kategorie se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo
etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových
či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti,
zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.
Na jaké údaje se ptáme a proč?
Povinné údaje: Jméno a příjmení, bydliště, datum narození, Telefon uživatele (pokud jej používá),
Telefon, e-mail Kontaktní osoby.
Kontaktním osobám jsou:
- předávána vyúčtování za poskytnutou službu, pokud hradí službu za klienta
- se souhlasem klienta podávání informací o průběhu poskytování služby
- jsou ihned informovány, pokud klient při sjednané návštěvě neotevírá, a je s nimi sjednán
další postup, pokud je nebezpečí, že je klient v ohrožení života nebo zdraví,
- oprávněny převzít klíče, vyrovnat vzájemné pohledávky (vč. převzetí přeplatku) v situaci, kdy
je klient náhle hospitalizován nebo je ukončeno poskytování služby a klient nemůže tyto
náležitosti vyřídit osobně.
Nepovinné údaje: Patro, Výtah, S kým klient sdílí domácnost, Druh důchodu, Zdravotní stav –Dietní
omezení, Ošetřující lékař , Výše Příspěvku na péči, Pohyblivost.

Souhlas ŽADATELE/OPATROVNÍKA se zpracováním osobních údajů a údajů zvláštní kategorie

V_________________________ dne_____________

PODIS_____________________________

