
       
 Žádost

o pobytovou službu Domova pro seniory Elišky Purkyňové
(§ 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

☐  domov pro seniory       ☐  domov se zvláštním režimem

omov pro seniory Elišky PurkyňovéD
  Home for seniors

I. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE

Příjmení, jméno, titul: ....................................................................................................................................................    

Datum narození: ...........................................................................................

Trvalé bydliště:   obec: .........................................................................................................   PSČ: ..............................

ulice: ......................................................................................... č. popis: ..........................  č. orient. ........................... 

Kontakt:  tel./mobil: ...............................................  email: ...........................................................................................

adresa pro korespondenci (pokud se liší od trvalého bydliště):

obec: ......................................................................................................................................   PSČ: ...............................

ulice: ......................................................................................... č. popis: ..........................  č. orient. ........................... 

III. ÚDAJE PRO NAVÁZÁNÍ KONTAKTU S OSOBOU BLÍZKOU/OPATROVNÍKEM

Příjmení, jméno, titul: ....................................................................................................................................................    

Vztah (např. dcera/syn/snacha/vnuk apod.):  ............................................................................................................

Trvalé bydliště:    obec: ........................................................................................................   PSČ: ..............................

ulice: ......................................................................................... č. popis: ..........................  č. orient. ...........................

Kontakt:  tel./mobil: ...............................................  email: ..........................................................................................

adresa pro korespondenci (pokud se liší od trvalého bydliště):

obec: ......................................................................................................................................   PSČ: ...............................

ulice: ......................................................................................... č. popis: ..........................  č. orient. ........................... 

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 9, Praha 6 - Břevnov                                                www.dsepurkynove.cz

II. PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

☐ stupeň I.        ☐ stupeň II.          ☐ stupeň III.       ☐ stupeň IV.

Pokud nejste příjemcem, máte podanou žádost o příspěvek na péči?    ☐ ANO    ☐ NE                

Přílohy: Vyjádření lékaře o zdravotním stavu, Dotazník sociální situace žadatele



       

INFORMACE, POUČENÍ A SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNĆH ÚDAJŮ (GDPR)OSO-
BY BLÍZKÉ/OPATROVNÍKA
Nakládání s OÚ se řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evrop-
ského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). OÚ jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, 
trvalý pobyt, kontaktní adresa, telefon/mobil. OÚ jsou zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. 
c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k účelu evidence žadatelů o poskytování sociální služby. OÚ jsou 
zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z podání žádosti o 
poskytování sociální služby, případně k dosažení účelu, tj. zahájení poskytování sociální služby. OÚ jsou zpracovány 
elektronicky a manuálně pracovníky poskytovatele sociální služby – Správce OÚ.  
POUČENÍ OSOBY BLÍZKÉ/OPATROVNÍKA O JEHO PRÁVECH: právo požádat Správce o poskytnutí informace 
o zpracování jeho OÚ, právo na opravu nepřesných OÚ, které se týkají osoby blízké/opatrovníka, právo na doplnění 
neúplných OÚ, právo na výmaz OÚ, které se týkají osoby blízké/opatrovníka, právo na omezení zpracování OÚ, právo 
získat OÚ, které se týkají osoby blízké/opatrovníka, jež Správci poskytl, právo na přenositelnost OÚ, právo podat 
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), pokud se osoba blízká/
opatrovník domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho OÚ.
SOUHLAS OSOBY BLÍZKÉ/OPATROVNÍKA: V souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zruše-
ní směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-GDPR), dávám svým podpisem souhlas, aby poskytnuté 
osobní údaje v žádosti byly zpracovány a uchovány v evidenci žadatelů o přijetí do Domova seniorů Elišky Purkyňové Praha 
6 po celou dobu řízení a dále po dobu poskytování sociálních služeb žadateli a to až do doby archivace a skartace.  

V……………………    dne ……………………… 
          
                                   Vlastnoruční podpis opatrovníka/podpůrce …………………….....……………
IV. PROHLÁŠENÍ, POUČENÍ A SOUHLAS O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 
ŽADATELE/ popř. opatrovníka nebo podpůrce či zástupce podle zákona č. 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník)
Prohlašuji, že jsem veškeré údaje v této žádosti uvedl /a pravdivě.
INFORMACE PRO ŽADATELE/OPATROVNÍKA o zpracování osobních údajů (dále jen OÚ): Nakládání s OÚ se 
řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR). OÚ a citlivé údaje jsou zpracovány v rozsahu: jméno, příjmení, datum 
narození, trvalý pobyt, kontaktní adresa, telefon/mobil, stupeň PNP. OÚ jsou zpracovávány v souladu s ustanovením 
čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů k účelu evidence žadatelů o poskytování sociální 
služby. OÚ jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z 
podání žádosti o poskytování sociální služby, případně k dosažení účelu, tj. zahájení poskytování sociální služby. OÚ 
jsou zpracovány elektronicky a manuálně pracovníky poskytovatele sociální služby – Správce OÚ.  
POUČENÍ ŽADATELE/OPATROVNÍKA o jeho právech: právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpra-
cování jeho OÚ, právo na opravu nepřesných OÚ, které se týkají žadatele, právo na doplnění neúplných OÚ, právo 
na výmaz OÚ, které se týkají žadatele, právo na omezení zpracování OÚ, právo získat OÚ, které se týkají žadatele, jež 
Správci poskytl, právo na přenositelnost OÚ, právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 
27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz), pokud se žadatel domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s 
ochranou jeho OÚ.
SOUHLAS ŽADATELE/OPATROVNÍKA: V souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 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-GDPR), dávám svým podpisem souhlas, aby po-
skytnuté osobní údaje v žádosti byly zpracovány a uchovány v evidenci žadatelů o přijetí do Domova seniorů Elišky 
Purkyňové Praha 6 po celou dobu řízení a to až do doby archivace a skartace a  zároveň souhlasím s tím, aby pracov-
níci pověření vyřizováním žádosti (členové schvalovací komise v zařízení) se seznámili se všemi mými osobními údaji 
uvedenými v této žádosti. 

V……………………    dne ……………………… podpis …………………...……………………
          
                                    Vlastnoruční podpis opatrovníka/podpůrce …………....……………………… 

V. PROHLÁŠENÍ DOMOVA PRO SENIORY
Domov pro seniory prohlašuje, že uvedené osobní údaje zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamen-
tu a Rady (EU) 2016/679 a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů pouze pro účely zákona č. 
108/2006 Sb., o sociálních službách, a že jsou podle vnitřních předpisů organizace zabezpečeny proti zneužití.

Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 9, Praha 6 - Břevnov                            www.dsepurkynove.cz
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