Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Husova 1165
763 61 Napajedla
www.dsnapajedla.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ
Datum převzetí žádosti:

Převzal(a):

Datum přijetí žádosti:

Převzal(a):

Evidenční číslo:

(vyplňuje DS Napajedla)

1. Kontaktní údaje zájemce
Jméno a příjmení zájemce: _____________________________________
Datum narození: _____________ Telefon: ________________________
Adresa trvalého pobytu: _______________________________________
Adresa skutečného pobytu: ____________________________________

2. Kontaktní osoba při jednání se zájemcem
Jméno a příjmení: _________________________ vztah: _____________
Telefon: __________________ e-mail: ___________________________
Jste současně soudem stanoveným opatrovníkem?
Podpis kontaktní osoby:

ANO

x

NE

__________________________

3. Důležitá upozornění
Spolu s vyplněnou a zájemcem (opatrovníkem) podepsanou Žádostí
o přijetí doporučujeme doložit Posudek všeobecného praktického lékaře.
O rozhodnutí sociální komise o zařazení/vyřazení žádosti do/z Evidence
žadatelů je zájemce písemně informován.

Kontaktní údaje: tel.: 603 907 679, 577 942 045, e-mail: soc.hastikova@dsnapajedla.cz

Domov pro seniory Napajedla, příspěvková organizace
Husova 1165
763 61 Napajedla
www.dsnapajedla.cz

4. Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl(a) pravdivě.
V _______________ dne ___________

____________________________
soudem stanovený opatrovník

________________________
zájemce

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Domov pro seniory Napajedla je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho
zřizovatelem. Poskytuje sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách. Zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
(tzv. Nařízení GDPR).
Domov pro seniory Napajedla v Žádosti o přijetí zjišťuje a dále zpracovává výhradně ty osobní
údaje, které jsou nezbytné pro účely poskytování sociálních služeb, a to po nezbytnou dobu.
Osobní údaje nejsou předávány či zpřístupňovány jiným než oprávněným osobám. Žádosti o přijetí
jsou archivovány a skartovány dle Spisového a skartačního řádu.

Rozhodnutí sociální komise Domova pro seniory Napajedla, příspěvkové
organizace o zařazení do Evidence žadatelů:
NEDOPORUČUJE

x

DOPORUČUJE

z těchto důvodů:

V Napajedlích dne ___________

___________________
razítko a podpisy

Kontaktní údaje: tel.: 603 907 679, 577 942 045, e-mail: soc.hastikova@dsnapajedla.cz

