Domov pro seniory Skalice, p. o.
Skalice 1, 671 71 Hostěradice

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
DO DOMOVA PRO SENIORY SKALICE, p. o.
DOŠLO DNE :
1. Žadatel
………………………………………………………………………………………
příjmení (titul)
jméno (křestní)
rodné příjmení
2. Datum narození………………………………………………………………………
den, měsíc, rok
3. Bydliště
....................................................................................................................................
ulice
č.p.
město
PSČ
4. Zasílací adresa (pokud se liší od trvalého bydliště )
………………………………………………………………………………………………...
ulice
č.p.
město
PSČ
5. Příspěvek na péči:

ano

ne

Stupeň:

I.

Zažádáno o příspěvek na péči:

ano

ne

Zažádáno o zvýšení příspěvku na péči:

ano

ne

6. Bydlím sám(a)

II.

III.

IV.

Bydlím s rodinou

7. Čím žadatel odůvodňuje nutnost umístění v Domově ?
………………………………...………………………………………………………………
…………………………………..……………………………………………………………
……………………………………..…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8. Omezení svéprávnosti:

ano

ne rozhodnutí soudu v ……………………..

ze dne …………………….č.j. ………………………………………………………….
Jméno a adresa opatrovníka ………………………………………………………………
……………………………………………………
……………………….
čitelný vlastnoruční podpis opatrovníka

9. Kontaktní osoba (nebo opatrovník), která bude nápomocna při jednání
s Domovem:
………………………………………………………………………………………………
Příjmení a jméno
vztah k žadateli
ulice, č.p., město, PSČ
………………………..........
telefon/mobil

……………………………………………….
e-mail

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, svým
podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů
pro posouzení žádosti žadatele, a to až do doby jejich archivace a skartace. Poskytnutí
souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv
písemně odvolat.
………………………………………………………………….
čitelný vlastnoruční podpis kontaktní osoby nebo opatrovníka
10. Souhlas se zpracováním osobních údajů žadatele
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, svým
podpisem uděluji souhlas ke zjišťování, shromažďování a uchovávání osobních údajů
pro posouzení mé žádosti, a to až do doby jejich archivace a skartace. Zároveň
souhlasím s tím, aby pracovníci pověření vyřizováním žádosti se seznámili se všemi
údaji uvedenými v této žádosti. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se
zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv písemně odvolat.
………………………………………………………………….
čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo opatrovníka

11. Souhlas s poskytnutím informací do Evidence uživatelů a žadatelů soc. služeb
KiSSoS zřízení JmK Brno
V souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, svým
podpisem uděluji souhlas s poskytnutím informací do modulu Evidence uživatelů a
žadatelů sociálních služeb KISSoS.
…………………………………………………………………..
čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo opatrovníka

