ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY
Název
Adresa
E-mail
Webové stránky
Telefon

Poskytovatel sociální služby
Nejste sami – odlehčovací služby
Stupkova 18,Nová Ulice, Olomouc 779 00
bilkova@nejstesami.eu
www.nejstesami.eu
703 134 603
Vedoucí OS

775151580

Žadatel o sociální službu
Jméno, příjmení, titul
Trvalé bydliště
Místo poskytování služby (odlišné od trvalého pobytu)
Datum narození
Telefon
Soudem
Pokud ano – Jméno a příjmení
ustanovený
opatrovník
Důvod podání
žádosti. Jak
Vám může
služba pomoci.

Kontaktní osoba, osoba pečující, osoba blízká
Jméno, příjmení, titul
Vztah k žadateli
Místo poskytování služby (odlišné od trvalého pobytu)
Poskytnutí
Letáku
Ceníku
Domluvení
informací
schůzky
(sociální šetření
v rodině)
Datum:
Informace o
službě se
zájemce
dozvěděl

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
www.nejstesami.eu, tel. +420 775 693 055
číslo b.ú.: 2901000090/2010
IČO: 048 71 243

Souhlas s
návštěvou

Přílohy k žádosti
Vyjádření lékaře o zdravotním stavu není povinné
Dotazník pro budoucí uživatele (vyplní žadatel se sociální pracovnicí při sociálním šetření)
V případě že žadatel není schopen za sebe jednat, je nutné doložit doklad o jiné formě
zákonného zastupování dle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Fakturační adresa

Posílat fakturu
Fakturovat na

e- mailem
Kontaktní osobu

na adresu
Pečující

jiný

Prohlášení žadatele nebo zákonného zástupce
Dobrovolně souhlasím a podpisem na této žádosti udělují poskytovateli (Nejste sami –
Odlehčovací služba, IČO 04871243) souhlas se zpracováním, shromažďováním a
uchováváním osobních, zvláštních údajů, a to pověřeným pracovníkům za účelem jednání
se zájemcem o poskytování odlehčovací služby. Údaje, které budeme zpracovávat, zahrnují
jméno, příjmení, datum narození, kontaktní údaje, trvalé bydliště, zdravotní stav nepovinný
údaj. Souhlas je udělen do doby, než dojde k uzavření smlouvy o poskytování péče.
V případě, že nebude možné žádosti vyhovět, nebo nedojde k uzavření smlouvy o
poskytování z jiných důvodů, je udělen souhlas na dobu, po kterou bude žádost archivována
po dobu 5 let. Poté dojde ke skartaci žádosti v souladu s vnitřními přepisy organizace
v souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. a s nařízením
evropského parlamentu a rady (EU)č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016.
Souhlas s předáváním informací může být kdykoliv odvolán!

V Olomouci
dne

Podpis zájemce

Podpis osoby
pečující

Nejste sami – mobilní hospic, z.ú., Wellnerova 20, 779 00 Olomouc
www.nejstesami.eu, tel. +420 775 693 055
číslo b.ú.: 2901000090/2010
IČO: 048 71 243

Podpis zákonného zástupce

