ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE DOMÁCEJ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Podacia pečiatka

Adresát

1. Údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko, rodné priezvisko:
………………………………………………………………………………………………………………….
Deň, mesiac, rok narodenia:
………………………………………………………………………………………………………………….
Rodinný stav: (vydatá/ženatý, rozvedený/á,vdova,vdovec,slobodný/á)
………………………………………………………………………………………………………………….
Trvalé bydlisko:
………………………………………………………………………………………………………………….
Číslo telefónu:
………………………………………………………………………………………………………………….
Prechodný pobyt:
………………………………………………………………………………………………………………….
Štátna príslušnosť:
………………………………………………………………………………………………………………….
Deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby:
………………………………………………………………………………………………………………….
Čas poskytovania opatrovateľskej služby:
………………………………………………………………………………………………………………….
Ak sa má poskytovať odľahčovacia služba uviesť obdobie trvania tejto služby :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Upozornenie Žiadosť

o domácu opatrovateľskú službu je občan povinný podať obce Bohúňovo v dostatočnom časovom

predstihu.

V Bohúňove dňa ..........................

.................................................................
podpis žiadateľa/zákonného zástupcu

Informovanie dotknutej osoby o spracovaní osobných údajov Obce Bohúňovo, 049 12 Bohúňovo č. 72, IČO:
00328111, ako poskytovateľ, týmto informuje dotknutú osobu o tom, že jej osobné údaje uvedené v tejto žiadosti ako aj
ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre účely zabezpečenia domácej opatrovateľskej služby budú spracované v súlade so
Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).
Poskytovateľ informuje dotknutú osobu o nasledovných skutočnostiach:
 Osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a budú
spracúvané len za účelom, na ktorý boli získané
 V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to ustanovuje všeobecne
záväzný právny predpis za podmienok v ňom uvedených; oprávnenie zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne
použiteľný identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu
 Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
 Poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
 Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa sú uvedené na webovom sídle
prevádzkovateľa
Práva dotknutej osoby:
 Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ktoré sa ho týkajú,
právo na ich opravu, vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na
prenosnosť údajov
 Súhlas so spracovaním osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese
prevádzkovateľa, pričom odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním
 Má právo obhajovať svoje práva podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu na Slovensku Úradu na
ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č. 18/20018Z.z. Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú
pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne. Zároveň vyhlasuje, že bola prevádzkovateľom informovaná a poučená o
svojich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov.

V Bohúňove dňa ..........................

............................................................................
podpis dotknutej osoby/zákonného zástupcu

Prílohy:
1 ) Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac v čase podania žiadosti
2) Čestné prehlásenie o výške úspor a hodnote majetku
3) Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
4) Potvrdenie o trvaní nároku z ÚPSV a o priznaní peňažného príspevku za opatrovanie
5) Iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy

