Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

ŽÁDOST O ZAVEDENÍ POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Osobní údaje žadatele:
Jméno a příjmení
žadatele:
Datum narození:
Bydliště:
Telefonní kontakt:
Omezení svéprávnosti:

 ANO

 NE

Opatrovník (je-li žadatel omezen ve svéprávnosti)

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Telefonní kontakt:
Z jakého důvodu jste se obrátil/a na pečovatelskou službu:

Další důležité informace potřebné pro poskytování pečovatelské služby:

Zavedení pečovatelské služby ode dne:

Kontaktní osoba žadatele o službu – jméno, příjmení, tel. číslo popř. e-mail

Mgr. Eunika Rek, sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
e-mail: rek@vratimov.cz, www.vratimov.cz, tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927

Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
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 města
Vratimova pro řádné 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, že v případě nevyhovění mé
žádosti bude tento formulář uchován v databázi 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).
Beru na vědomí, že bez daného souhlasu nemůže uvedená organizace moji žádost posoudit,
případně ji vézt v databázi žadatelů o službu. Tímto jsem také srozuměn s tím, že svůj
souhlas mohu kdykoliv odvolat.
V:

Dne:

Podpis žadatele nebo opatrovníka:

Součástí této žádosti je Příloha č. 1 – Rozsah a průběh poskytování pečovatelské služby.
Mgr. Eunika Rek, sociální pracovnice – koordinátor pečovatelské služby
e-mail: rek@vratimov.cz, www.vratimov.cz, tel.: 596 732 441, mobil: 607 225 927

