Podací razítko:

ŽÁDOST – PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO SENIORY BŘEZOVÁ
NAD SVITAVOU

Datum narození:

JMÉNO:

TELEFON:
Bydliště –
adresa:
Rodinný
stav:

svobodný/á/

ženatý
vdaná

Povolání:

rozvedený/á/
rozloučený/á/
Poslední zaměstnání:

jiné: /jaké/

Bytové
poměry:

Byt
městský

byt
vlastní

byt
družstevní

rodinný dům

Druh
důchodu

starobní

plný
invalidní

částečný
invalidní

vdovský
/vdovecký/

Pobírám
příspěvek
na péči ve
stupni
závislosti

žije s druhem
/družkou/

ovdovělý/á/

Příslušné označte:
Osvědčení Nejsem jeho držitelem.
Jsem jeho držitelem.
podle z .č. Jsem vdova (vdovec)
255/46 Sb. po jeho držiteli .

jiný: /jaký/

Účastník rehabilitace
(vdova – vdovec po
rehabilitovaném)

ANO
NE

Považuji za
důležité
sdělit ze
svého
zdravotního
stavu:
Jméno
lékaře:

Zdravotní
pojišťovna:

Využívá žadatel pečovatelskou službu:

ANO

NE

Jméno, adresa, telefon, příbuzenský poměr, datum narození, rodinný stav, zaměstnání:

Osoby žijící
s žadatelem
ve společné
domácnosti:
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Jméno, adresa, telefon, příbuzenský poměr, datum narození, rodinný stav, zaměstnání:
Kontakt na
rodinu
(děti, jiní
příbuzní,
apod.) –
telefon,
přesná
adresa:

Dále považuji za důležité, sdělit o své osobě následující informace:

V Březové nad Svitavou dne:………………………

……………………………………..
Podpis žadatele:

Všechny sdělené informace jsou důvěrné a budou použity pouze v souladu se zákonem na ochranu
osobních údajů - zákon č. 101/2000 Sb.

2

SOUHLAS KLIENTA
s evidováním osobních údajů
pro účely umístění v Domě pečovatelské služby pro seniory Březová nad Svitavou
/dále jen DPSPS/

Klient /subjekt údajů/ tímto výslovně souhlasí s tím, že Město Březová nad Svitavou /správce údajů/,
Moravské náměstí 1, 569 02 Březová nad Svitavou je oprávněno:
-

zpracovávat ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
osobní údaje klienta, a to pro účely vyřízení jeho žádosti

-

na základě tohoto souhlasu o zpracování osobních údajů poskytnout informace orgánům obce

-

klient souhlasí s tím, aby osobní údaje uvedené v žádosti o přidělení bytu v DPSPS byly příslušnými
orgány Města Březová nad Svitavou evidovány za účelem přidělení bytu v DPSPS do doby přidělení bytu
v DPSPS, nejdéle však po dobu 5 let od podání žádosti. Po uplynutí této doby žádá /zaškrtněte jednu
z uvedených variant/:

1.

vrácení kompletních materiálů poštou na uvedenou adresu

□

2.

osobně si vyzvedne osobní materiály

□

3.

skartace osobních údajů

□

Poučení:
Souhlas může být kdykoliv odvolán, pokud se klient /subjekt údajů/ se správcem údajů výslovně nedohodne
jinak.

Jméno, příjmení, titul ……………………………....
Bytem /ulice číslo/ ………………………………….
/město, PSČ/ ………………………………………..

Podpis ……………………………………………

V Březové nad Svitavou dne ..............................
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