Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 523 414
www.arreta.cz, e-mail: domov@arreta.cz
Žádost o přijetí na odlehčovací služby
Datum doručení (vyplní zařízení): ………………….
Evidenční číslo žádosti (vyplní zařízení): …………..

Žadatel: ……………………………………………………………………………………………….
Jméno a příjmení
Narozen(a): …………………………………………………………………………………………...
den, měsíc, rok
Bydliště: ………………………………………………………………………………………………
Přesná adresa
Telefon: ……………………………………………………………………………………………….
Kontakt na pečující osobu (nutný souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jste již
v minulosti souhlas neudělil/a, viz příloha k žádosti)
Jméno a příjmení:

………………………………..

tel.:

…………………………………..

Vztah k žadateli:

………………………………………………………………………….............

Žádám o zavedení pobytové odlehčovací služby
V termínu:

od ………………………………

do ……………………………….

Důvod žádosti o přijetí na odlehčovací služby, popis nepříznivé sociální situace:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Nabídka poskytovaných služeb
-

Poskytnutí ubytování, úklid, praní prádla

-

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (dovoz obědů od firmy Gastro Terronic)

-

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-

Sociálně terapeutické činnosti

-

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

-

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce):
Žadatel bere na vědomí, že odlehčovací služba není zdravotnické zařízení, ale zařízení sociální péče.

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zařízení Domov Arreta
o.p.s. provádí zákonné zpracování (shromažďování, ukládání, používání, uchovávání, třídění a
předávání) osobních (případně citlivých) údajů o mé osobě souvisejících s pobytem v Domově
Arreta o.p.s. a to ode dne podání žádosti, po dobu poskytování služby až do doby archivace a
skartace.
Beru na vědomí, že osobní a citlivé údaje budou použity pouze v nezbytné míře a po dobu
nevyhnutelně nutnou k zajištění činnosti v souvislosti s poskytovanou odlehčovací službou,
zejména při styku a jednání se zdravotnickými zařízeními, případně jinými úřady a institucemi
(nemocnice, Magistrát, OSSZ, Česká pošta apod.)
Výše uvedené osobní (případně citlivé) údaje jsem poskytl/a svobodně a z vlastního rozhodnutí za
účelem jednání o přijetí na odlehčovací služby, s jehož průběhem jsem byl/a seznámen/a.
Dále prohlašuji, že veškeré údaje, uvedené v této žádosti, jsou pravdivé a žádnou podstatnou
skutečnost, která by měla vliv na poskytování služby, jsem nezamlčel/a. Pokud dojde ke změně
údajů uvedených v Žádosti o přijetí na odlehčovací služby, změnu neprodleně nahlásím. Jsem si
vědom/a, že nepravdivé údaje mohou mít za následek vyřazení z evidence žadatelů o přijetí na
odlehčovací služby do Domova Arreta o.p.s., případně i ukončení smlouvy mezi mnou a
poskytovatelem.
V ………………………………………… dne: …………………………………

Vlastnoruční podpis žadatele:

Podpis opatrovníka:

Jungmannova 1437
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 523 414
www.arreta.cz, e-mail: domov@arreta.cz
Příloha k žádosti o přijetí na odlehčovací služby

Souhlas se zpracováním osobních údajů
1. Udělujete tímto svůj výslovný souhlas společnosti Domov Arreta o.p.s., se sídlem Příčná 413,
500 11 Hradec Králové, IČ: 26012294, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala tyto osobní údaje:

-

jméno a příjmení

………………………………………………………………………….

-

telefonní číslo

………………………………………………………………………….

-

vztah k žadateli

………………………………………………………………………….

2. Z důvodu, že Vás Váš blízký uvedl ve své žádosti o přijetí na odlehčovací služby jako pečující
osobu, nebo na záznamu z jednání s žadatelem o službu jako osobu, které mají být podány
informace, nebo jste jeho opatrovník, proto se na Vás budeme obracet v případě, že žadatel o
službu bude potřebovat podporu při procesu uzavření smlouvy o poskytování služby nebo při
informování o průběhu služby. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z
žádné právní povinnosti. V případě, že souhlas neposkytnete, žadatel o službu bude požádán o
jinou kontaktní osobu, teprve poté bude jeho žádost zaevidována.
3. Tyto údaje budou Správcem zpracovány v listinné i v elektronické podobě a to s účinností dnem
podpisu, po dobu poskytování služby až do doby archivace a skartace.
4. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí, a to například zasláním emailu
nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: domov@arreta.cz,
Domov Arreta o.p.s., Jungmannova 1437, 500 02 Hradec Králové. Pokud souhlas odvoláte, není
tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.

5. Údaje, k nimž se vztahuje tento souhlas, nebudou zpřístupněny dalším subjektům, ani je
nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci. Zavedli jsme
opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími
zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla
dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.
6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
-

vzít souhlas kdykoliv zpět

-

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

-

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

-

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

-

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů
obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem plně porozuměl/a výše uvedeným informacím a na základě své pravé a
svobodné vůle svým podpisem jednoznačně uděluji souhlas odlehčovacím službám, ke zpracování
shora vymezených osobních údajů za shora uvedených podmínek.
Tato listina je zpracována ve dvou stejnopisech pro každou ze stran. Souhlas se zpracováním se týče
osobních údajů, jejichž zpracování nevyplývá z jiného zákonného důvodu.

V ………………………………………….. dne: ……………………

Vlastnoruční Podpis:

