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ŽÁDOST O SLUŽBU

Žádám o poskytnutí sociální služby: 
o Domov pro seniory 

o Denní� staciona� r�  

o Odlehc�ovací� služ�ba 

o Pec�ovatelska�  služ�ba 

Datum podání žádosti: ________________________________________________ 

Jméno a příjmení žadatele:______________________________________________ 

Datum narození: __________________________ 

Trvalé bydliště: _______________________________________________________ 

Současné bydliště:______________________________________________________ 
(korespondenční adresa) 

Státní příslušnost:________________________ 

Rodinný stav: ________________________ 

Příspěvek na péči 
a) Informace ohledně sdělení výše PnP, včetně fotokopie dokladu o výši vypláceného 
příspěvku jsou požadovány pouze v případě žádosti o sociální službu Domov pro 
Seniory. 
b) V případě žádosti o jinou sociální službu (ODLS, DS, PS) se jedná o údaj dobrovolný. 

o Nepobí�ra�m PnP, nema�m žaž�a�da�no 
o Nepobí�ra�m PnP, ma�m žaž�a�da�no 
o Pobí�ra�m PnP _________ stupne�  

Důvod podání žádosti o sociální službu 
o Ž adatel již�  není� schopen ž du" vodu sve�ho ždravotní�ho stavu pr�ekonat situaci ve 
vlastní�m prostr�edí� ža pomoci jine�  socia� lní� služ�by (pec�ovatelska�  služ�ba, denní� staciona� r�) 
o Ž adatel ž� ije osamocene�  a nema�  žajis�te�nou pe�c�i 



o Ž adatel ž� ije s rodinou, ale rodina nemu" ž�e pec�ovat 
o Ú& mrtí� osoby, ktera�  dosud o ž�adatele pec�ovala 
o Ž adatel ž� ije v nevyhovují�cí�ch podmí�nka� ch (barie�rovy�  byt … ) 
o Jine�…………. 

Kontaktní osoby – jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, vztah k žadateli: 

Jméno a adresa zákonného zástupce, je-li žadatel omezen ve svéprávnosti (má 
určeného opatrovníka) 

Rozhodnutí soudu v __________________ ze dne _________________ 

Číslo jednací ________________________ 

Souhlas se zpracováním osobních údajů: 
V souladu s ustanovení�m Ža�kona c�. 101/2000sb. ve žne�ní� požde� js� í�ch pr�edpisu"  o ochrane�
osobní�ch u� daju" , svy�m podpisem ude� luji souhlas ke žjis�ťova�ní�, shromaž�ďova�ní� a 
uchova�va�ní� osobní�ch u� daju" , souvisejí�cí�ch s uchova�va�ní�m v evidenci ž�adatelu"  o socia� lní� 
služ�bu Me�CKP, a to až�  do doby jejich archivace a skartace. 

Prohlášení žadatele (ža�konne�ho ža� stupce): 
Prohlas�uji, ž�e ves�kere�  u� daje v te� to ž�a� dosti jsem uvedl/a pravdive� . Jsem si ve�dom/a toho, 
ž�e nepravdive�  u� daje by mohly mí�t na� sledek neplatnost užavr�ene�  Smlouvy o poskytova�ní� 
socia� lní� služ�by. 

Vlastnoruční podpis žadatele _______________________________ 
(zákonného zástupce) 

V: ___________________ Dne: __________________________ 
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INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jme�no a pr�í�jmení� ž�adatele
Datum nar.
Bydlis�te�
Ža� stupce (napr�. opatrovní�k)

Žadatel o socia� lní� služ�bu poskytovatele socia� lní�ch služ�eb Městské centrum komplexní
péče,  příspěvková organizace,  se  sídlem náměstí  17.  listopadu 593,      294 71
Benátky  nad  Jizerou  , nebo  jeho  ža� stupce,  podpisem  tohoto  dokumentu bere  na
vědomí, ž�e pr�i vyr�ižova�ní� jeho ž�a�dosti o pr�ijetí� do žar�í�žení� socia� lní�ch služ�eb dochází ke
zpracování jeho osobních údajů,  ktere�  v ž�a�dosti uvedl, a to v rožsahu nežbytne�m k
vyr�í�žení� ž�a� dosti a v pr�í�padech u� spe�s�ny�ch ž�adatelu"  po dobu c�eka�ní� na uvolne�ní� kapacity.

Zákonnost zpracování

Žpracova�ní�  je  prova�de�no  na  ža�klade�  plne�ní�  pra� vní�ch  povinností�  Městského  centra
komplexní  péče,  příspěvková  organizace,  se  sídlem náměstí  17.  listopadu 593,
294 71 Benátky nad Jizerou a na ža�klade�  nežbytnosti takove�ho žpracova�ní� ke splne�ní�
u� kolu"  ve ver�ejne�m ža� jmu, tedy žajis�te�ní� poskytova�ní� služ�eb socia� lní� pe�c�e.

Příjemcem  osobních  údajů je  vy�hradne�  Městské  centrum  komplexní  péče,
příspěvková organizace, se sídlem náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad
Jizerou, ktere�  eviduje a žpracova�va�  ves�kere�  ž�a� dosti o umí�ste�ní� v informac�ní�ho syste�mu
„CYGNÚS2“.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Ž adatel, nebo jeho ža� stupce, je srožume�n s tí�m, ž�e pokud by se žpracova�ní�m osobní�ch
u� daju"  ve vy�s�e uvedene�m rožsahu nesouhlasil, r� í�žení� o ž�a� dosti by nemohlo probe�hnout a
s ž�adatelem by tak nemohla by� t užavr�ena smlouva o poskytnutí� služ�by socia� lní� pe�c�e. V
tomto smyslu je tedy poskytnutí� osobní�ch u� daju"  povinne� . 

Práva žadatele související se zpracováním

· ma�  pra�vo  ž�a�dat  o  informace  o  kategorií�ch  žpracova�vany�ch  osobní�ch  u� daju" ,  u� c�elu,
dobe�  a považe žpracova�ní� a o pr�í�jemcí�ch osobní�ch u� daju" ;

· ma�  pra�vo pož�a�dat o poskytnutí� kopie žpracova�vany�ch osobní�ch u� daju" ;

· ma�  pra�vo  pož�a�dat  pr�i  naplne�ní�  podmí�nek  stanoveny�ch  relevantní�mi  pra�vní�mi
pr�edpisy, aby osobní� u� daje byly opraveny, doplne�ny nebo vymaža�ny, pr�í�padne�  jejich



žpracova�ní� omeženo;

· ma�  pra�vo vžne�st na�mitku proti žpracova�va�ní� osobní�ch u� daju"  a pra�vo podat stí�ž�nost u
dožorove�ho u� r�adu;

· ma�  pra�vo  by� t  informova�n  o  pr�í�padech porus�ení�  žabežpec�ení�  osobní�ch  u� daju"  a  to
tehdy,  pokud  je  pravde�podobne� ,  ž�e  dany�  pr�í�pad  porus�ení�  bude  mí�t  ža  na� sledek
vysoke�  rižiko pro jeho pra�va a svobody.  

Bližší informace jsou žver�ejne�ny na webovy�ch stra�nka� ch: www.mestske-centrum-
benatky.cz

Ustavuje  se,  že  veřejnými  subjekty  ve  smyslu  čl.  37  GDPR  nejsou  příspěvkové
organizace zřízené organizačními složkami státu dle zákona č. 218/2000 Sb. či dle
zákona č.  250/2000 Sb.,ve smylu čl.  37 odst.  4 GDPR pro příspěvkové organizace
zřízené  organizačními  složkami  státu,  či  územními  samosprávnými  celky  při
přihlášení se k tomuto kodexu neplatí povinnost jmenovat pověřence.

Prohlášení žadatele nebo jeho zástupce

Prohlas�uji,  ž�e  uvedeny�m  informací�m  jsem  plne�  porožume�l  a  považuji poučení  mé
osoby za dostatečné. 

V pr�í�pade� ,  ž�e tento dokument podepisuji v žastoupení�  ž�adatele,  prohlašuji,  ž�e s jeho
obsahem a du" sledky pro jeho pra�va a povinnosti byl pr�ime�r�eny�m žpu" sobem, tedy jasne� ,
srožumitelne�  a ža použ� ití�  jednoduchy�ch jažykovy�ch prostr�edku" ,  seznámen i samotný
žadatel.

V dne

___________________________________
podpis žadatele (zástupce)


