Charitní pečovatelská služba, Zámecké náměstí 2/2, 790 01 Jeseník
tel.: 731 077 737, e-mail: chps@jesenik.charita.cz
www.jesenik.charita.cz

Žádost o poskytování Charitní pečovatelské služby
Jméno a příjmení žadatele:
Datum narození:

Telefon:

Trvalé bydliště:

Místo pobytu (je-li odlišné od trvalého bydliště):

Důvod podání žádosti:

Jméno a telefon opatrovníka (jeli žadatel/ka omezen/a ve svéprávnosti), nebo
zmocněnce či jiného zástupce, příp. kontaktní osoby (není-li možné jednat přímo
s žadatelem):

Poznámka:
Listinu o jmenování opatrovníka, nebo dohodu o zastupování členem
domácnosti, nebo smlouvu o nápomoci či plnou moc pro zastupování při
jednání přinese opatrovník či zástupce k jednání se zájemcem k ověření údajů.

V ………………………………… dne ……………......

............................…..…………………………………..
podpis žadatele
nebo opatrovníka/zástupce…
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Informace pro žadatele o zpracování jeho osobních údajů
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 Charitní pečovatelské
služby, 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.

