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V Jablonci nad Nisou dne ……………………… 

 

Datum přijetí žádosti…………………………… 

 

ŽÁDOST 

O POSKYTOVÁNÍ AMBULATNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

(Centrum denních služeb, U Balvanu č. 2, Jablonec nad Nisou) 

 

Žádám o sociální službu, Vámi poskytovanou dle § 45 zákona o sociálních službách 

č. 108/2006 Sb., v Centru denních služeb v Jablonci nad Nisou, z důvodu zajištění těchto 

základních úkonů - zde zaškrtnutých: 

 

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 

 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutická činnost, pomoc 

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

 

Ve dnech (Po-Pá) …………………………….……, od-do(hod)………………………...... 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….......... 

 

Datum narození/rodné číslo: …………………………………………...…………………. 

 

Adresa bydliště: ……………..……………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………..., E-mail: …………………………………………… 

 

Důvod žádosti o službu, čeho chci s její pomocí dosáhnout (cíl-cíle): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Jaká jsou moje orientační, pohybová či jiná omezení: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Mám průkaz:  TP  ZTP  ZTP/P - Přiznaný stupeň invalidity: I.- II.- III. 

Příspěvek na péči*:  I. stupeň  II. stupeň  III. stupeň  IV. stupeň  zažádáno 

* nepovinný údaj 

 

Kontaktní osoba (zastupující žadatele, není-li způsobilý jednat sám): 

 

Jméno a příjmení: …………………………………………………………………….......... 

 

Vztah k žadateli (např. příbuzenský poměr): .………………………...…………………. 

 

Adresa bydliště: ……..……………………………………………………………………… 

 

Telefon: ……………………………..., E-mail: …………………………………………… 

 

 

Prohlášení žadatele/ky. 

 

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl/a pravdivě. Jsem si vědom/a toho, že 

nepravdivé údaje by měly za následek případné požadování náhrady vzniklé škody, event. i 

vyřazení této žádosti ze seznamu zájemců o poskytnutí služby sociální péče nebo výpověď 

následně sjednané smlouvy poskytovatelem služby. 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Evropské unie GDPR souhlasím s tím, aby Domov 

a Centrum denních služeb, se sídlem U Balvanu 2, IČ: 75070758 (dále jen „Domov“), jakožto 

správce osobních údajů, zpracovávala osobní údaje klienta v podobě fotografií a/nebo 

videozáznamů zachycujících Klienta v rámci aktivit organizovaných Domovem nebo v rámci 

aktivit, při kterých domov reprezentuje  (dále jen „Osobní údaje“), a aby je dále zpracovával v 

tištěné nebo elektronické podobě zejména formou jejich uveřejnění na oficiálních webových 
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stránkách Domova, na oficiálních profilech Domova a sociálních sítích, v oficiálních 

tiskovinách Domova, na školních nástěnkách a jiných obdobných plochách umístěných v 

budově Domova a sloužících k poskytování informací, případně i spolu s uvedením jména, 

příjmení, data pořízení fotografie/videozáznamu a názvu události, v rámci které byl/a 

videozáznam/fotografie pořízen/a. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely informování o 

aktivitách Domova a její prezentace, ať již v rámci Domova nebo navenek. 

 

Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovány po dobu trvání docházení anebo 

pobytu Klienta v Domově a po dobu následujících dvou (2) let ode dne jeho ukončení, pokud 

tento souhlas nebude odvolán dříve.  

 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a zákonných práv Klienta na informace o zpracování osobních 

údajů, na přístup k jeho osobním údajům, na přenositelnost osobních údajů, na opravu chyb a 

nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů, 

jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru na vědomí, že odvolání souhlasu 

působí pouze do budoucna, a není tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného 

na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 

 

Prohlašuji, že jsem si vědom zákonných práv na přístup a přenositelnost osobních údajů, na 

opravu chyb a nepřesností a možnosti požadovat omezení zpracování nebo výmaz 

zpracovávaných osobních údajů, jakožto i možnosti tento souhlas kdykoli odvolat. Rovněž beru 

na vědomí, že odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tedy dotčena zákonnost 

předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu (před jeho odvoláním). 

 

Beru na vědomí, že podle platné právní úpravy mám právo na opravu osobních údajů, které 

jsem Domovu sdělil. Domov můžu kdykoliv kontaktovat s dotazem, zda stále zpracovává mé 

osobní údaje. Pokud zjistím, že osobní údaje, které Domov zpracovává, jsou nepřesné nebo 

neúplné, můžu požádat o jejich aktualizaci.  

 

Beru na vědomí, že Domov můžu kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů, a to 

zejména v případě odvolání tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud bude 

Domovu podána taková žádost, je bez zbytečného odkladu povinna všechny takto 

zpracovávané osobní údaje smazat.  

 

Beru na vědomí, že mám právo na přenositelnost osobních údajů, které má Domov na základě 

tohoto souhlasu k dispozici. Mám právo získat osobní údaje, které jsem Domovu poskytl, v 
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běžně používaném a strojově čitelném formátu. Můžu také požádat Domov, aby tyto osobní 

údaje zaslala třetí straně. 

 

Beru na vědomí, že mám právo požádat Domov o omezení zpracování mých osobních údajů, 

např. v případě, kdy zpochybňuji přesnost, zákonnost nebo potřebu Domova zpracovávat mé 

osobní údaje. Domov v takovém případě omezí zpracovávání mých osobních údajů na nezbytné 

minimum (tedy pouze je uchová uložené, avšak nebude s nimi dále nakládat), případně je bude 

zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany 

práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných 

platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a Domov bude ve zpracovávání 

mých osobních údajů pokračovat, bude mě o tom bez zbytečného odkladu informovat. 

 

Beru na vědomí, že mám právo podat stížnost týkající se zpracovávání mých osobních údajů 

Domovem k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: 

www.uoou.cz.  

 

Výše uvedená práva mohu uplatňovat u Domova na této kontaktní adrese: U Balvanu 2, 466 

01, Jablonec nad Nisou, e-mail: kadlecova@dcjbc.cz, webové stránky: www.dcjbc.cz. 

 

Domov odpoví do jednoho měsíce po obdržení žádosti, ve složitějších případech je oprávněna 

lhůtu prodloužit až o dva měsíce. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce 

 


