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ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
v Charitním domě sv. Anežky
Sociální služba: domov se zvláštním
režimem – služba určená seniorům od 60 let
věku, kteří mají sníženou soběstačnost
z důvodu primárního onemocnění demencí či
Alzheimerovou
chorobou
a
potřebují
pravidelnou pomoc jiné osoby. Služba
poskytuje klientům ubytování, stravu, sociální
a ošetřovatelskou péči.
Nejedná se o zdravotnické zařízení!

Podací razítko:

Jméno a příjmení žadatele: …………………………...…….…………………………………………..
Datum narození: ………………..…………… Telefon:…………………………………………….…….
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ): ………………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………...……………………………....
Jméno a telefon zákonného zástupce (opatrovníka či soudem určeného
zástupce – dokumenty připravte k ověření údajů při jednání), příp. kontaktní
osoby:

Důvod podání žádosti (proč službu potřebujete):

V případě, že Žádost bude přijata, ale nebude možné uzavřít smlouvu o
poskytování služby z kapacitních důvodů, přeji si (označte):
zrušit žádost (služba Žádost skartuje)
zařadit Žádost do pořadníku žadatelů a čekat na uvolnění místa
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Čestné prohlášení
Prohlašuji, že mým primárním onemocněním je Alzheimerova choroba nebo
jiný typ demence.
Beru na vědomí, že je mou povinností hlásit veškeré změny v uvedených
skutečnostech a také změny ve zdravotním stavu.
Dále beru na vědomí, že pokud dvakrát odmítnu možnost začít využívat
službu domova se zvláštním režimem, bude Žádost vyřazena z pořadníku.

V ………………………………… dne ……………..

…..………….……………………..……………..………………….

podpis žadatele/opatrovníka/zástupce…
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Informace pro žadatele
Osobní údaje uvedené v Žádosti bude Charita Jeseník zpracovávat na základě
plnění zákonných povinností poskytovatele sociálních služeb (jednání před
uzavřením smlouvy) za účelem poskytování Vámi požadované sociální služby.
Pokud s Vámi nebude podepsána Smlouva o poskytování služeb v daném
domově, bude Žádost evidována po dobu 1 roku a poté bude skartována. Pokud
s Vámi ale nebyla podepsána Smlouva z kapacitních důvodů či jiných důvodů,
které mohou pominout, může být Žádost evidována déle, pokud s tím budete
souhlasit.
Pokud s Vámi bude Smlouva podepsána, bude Žádost zařazena do Vašeho
osobního spisu a osobní údaje bude Charita Jeseník zpracovávat po dobu, kdy
budete využívat výše uvedenou službu. Po uplynutí této doby budou ještě 5 let
uloženy v archivu Charity Jeseník, poté budou skartovány.
Osobní údaje uvedené v Žádosti nebude Charita Jeseník předávat žádným jiným
osobám ani subjektům.
Bližší informace ke zpracovávání osobních údajů v Charitě Jeseník najdete na
internetových stránkách www.jesenik.charita.cz, nebo si o ně napište na adresu:
Charita Jeseník
Zámecké nám. 2
790 01 Jeseník
mail: gdpr@jesenik.charita.cz
Pozn.: Tyto informace slouží pro Vás jako žadatele, neposílejte nám je s Žádostí.

