Žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby v Zariadení pre seniorov
Domova jesene života, Hanulova 7/a, Bratislava
V zmysle Zákona č. 485/2013 Z. z., ktorým sa
Prezenčná
mení a dopĺňa zákon č. 448/2013 Z. z. o sociálnych pečiatka
službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov

priezvisko (rodné priezvisko)

meno

titul

deň, mesiac, rok

miesto

okres

1. Žiadateľ:
2. Narodený:
ulica

číslo

obec

PSČ

ulica

číslo

obec

PSČ

3. Trvalé bydlisko:
4. Adresa pre korešpondenciu:
(vyplniť v prípade, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu)

5. Štátne občianstvo:
Číslo OP:
Rodinný stav:
Posledné povolanie:

Národnosť:
Zdravotná poisťovňa:
Vzdelanie:

6. Číslo právoplatného rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu:
Vydal:

(Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti je nutné predložiť spolu so žiadosťou o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Na rozhodnutí musí byť vyznačená právoplatnosť).

7. Príjmové pomery žiadateľa:

druh dôchodku:
iný príjem (odkiaľ? aký?):

8. Vlastníte preukaz občan s ťažkým zdravotným postihnutím:
Ste poberateľom kompenzačného príspevku:

a) áno
a) áno

9. Údaje o hlavnej kontaktnej osobe:
meno a priezvisko
Hlavný kontakt:
ulica

výška:
výška:
b) nie
b) nie
vzťah k žiadateľovi

číslo

obec

PSČ

Adresa:
tel. kontakt:
e-mail:
Svojim podpisom potvrdzujem súhlas s tým, aby Domov jesene života spracúval moje uvedené osobné údaje na účely
vzájomnej komunikácie vo veci poskytovania sociálnej služby žiadateľovi. Právnym základom na spracúvanie údajov
bude tento súhlas. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu zariadenia alebo e-mailom na adresu:
info@djzhanulova.sk. Zároveň potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o prevádzkovateľovi, dobe spracúvaniu a
príjemcoch údajov a o mojich právach (bod 12. písmená A., E., F. a G.) a tieto informácie a poučenie o svojich právach
som zobral na vedomie.

podpis kontaktnej osoby
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10. Zákonný zástupca žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony*:
meno a priezvisko
vzťah k žiadateľovi
Zákonný zástupca:
ulica

číslo

obec

PSČ

Adresa:
tel. kontakt:
e-mail:
(*k žiadosti je nutné doložiť doklad preukazujúci uvedenú skutočnosť)

11. Vyhlásenie žiadateľa (zákonného zástupcu):
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti som uviedol podľa skutočnosti. Som si vedomý toho, že
nepravdivé údaje by mali za následok prípadné požadovanie náhrady vzniknutej škody, skončenie pobytu v
Zariadení pre seniorov, respektíve ďalšie právne následky. Vyhlasujem, že budem dodržiavať vnútorné
predpisy platné v Zariadení pre seniorov.
12. Informácie o spracúvaní osobných údajov žiadateľa/prijímateľa sociálnych služieb
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
A. Prevádzkovateľ: Domov jesene života, sídlo: Hanulova 7/a, 844 01 Bratislava, IČO: 00 490 873, rozpočtová organizácia
Hlavného mesta SR Bratislavy
B. Rozsah spracúvania osobných údajov:
a) meno, priezvisko a titul,
b) adresa trvalého alebo prechodného pobytu,
c) rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) sociálne postavenie,
g) údaje o príjme,
h) údaje o hnuteľnom majetku, nehnuteľnom majetku a iných majetkových právach,
i) údaje o zdravotnom stave v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu poskytovania sociálnej služby,
j) telefónne číslo, adresa pobytu a elektronická adresa,
k) ďalšie údaje, ktoré sú v súlade s účelom spracúvania a sú nevyhnutné na účel uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, platenia úhrady za sociálnu službu a poskytovania sociálnej služby: číslo OP, Zdravotná poisťovňa.
C. Účel spracúvania osobných údajov:
a) uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
b) vedenie registra telesných a netelesných obmedzení,
c) platenie úhrady za poskytovanú sociálnu službu,
d) vedenie evidencie prijímateľov sociálnej služby,
e) uzatvorenie zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu, ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem
nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu a túto za neho platí iná osoba.
D. Právny základ spracúvania osobných údajov:
1. Osobné údaje sú spracúvané na nasledovnom právnom základe:
a) podľa čl. 6 ods. 1. písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením
zmluvy;
b) podľa čl. 6 ods. 1. písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa - zákonné oprávnenie na spracúvanie osobných údajov na účely plnenia zákonných povinností
podľa § 94c zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov;
c) podľa čl. 6 ods. 1. písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených
záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ; oprávneným záujmom je uplatňovanie nárokov prevádzkovateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, z uzatvorenej zmluvy alebo z iného právneho
vzťahu voči dotknutej osobe.
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2. Osobné údaje o zdravotnom stave žiadateľov a prijímateľov sociálnej služby sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 9
ods. 2. písm. h), na základe ktorého je možné spracúvanie týchto osobných údajov, pretože je to nevyhnutné na účely sociálnej
starostlivosti na základe zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
3. Poskytnutie osobných údajov, ktoré spracúva prevádzkovateľ, je zákonnou požiadavkou podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách v znení neskorších predpisov.
E. Príjemcovia a kategórie príjemcov osobných údajov: Spracúvané osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom rozsahu
poskytnuté ďalším osobám (príjemcom), najmä na účely plnenia povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, a to nasledovným osobám:
- zamestnanci a iné osoby poverené prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov,
- zriaďovateľ prevádzkovateľa: Hlavné mesto SR Bratislava,
- orgány verejnej moci na úseku poskytovania sociálnych služieb, vrátane mestských častí mesta Bratislavy, Ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny,
- súdy, - exekučné úrady, - orgány činné v trestnom konaní, - daňové úrady, - zdravotné poisťovne,
- Sociálna poisťovňa, - právni zástupcovia prevádzkovateľa, - doplnkové dôchodkové poisťovne,
- dôchodkové správcovské spoločnosti, - registrované poštové podniky, - prevádzkovateľ stravovacej jednotky.
F. Doba uchovávania osobných údajov: Spracúvané osobné údaje sa v zásade uchovávajú počas doby poskytovania sociálnej
služby a po ukončení jej poskytovania najdlhšie po dobu plynutia premlčacích lehôt a lehôt uloženia registratúrnych záznamov
podľa registratúrneho plánu.
G. Práva žiadateľa/prijímateľa sociálnej služby: V súvislosti s poskytnutím osobných údajov máte nasledovné práva:
1. právo požadovať od nás potvrdenie, aké údaje o Vás spracúvame a právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás
týkajú,
2. právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
3. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
4. práva na prenosnosť osobných údajov, teda právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v
štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu
prevádzkovateľovi bez obmedzení,
5. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v
mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týka, je v rozpore so
Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov, dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu
osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.
Svojim podpisom na žiadosti potvrdzujem, že mi boli v súvislosti so spracúvaním mojich osobných údajov poskytnuté vyššie
uvedené informácie a tieto informácie a poučenie o svojich právach som zobral na vedomie.

Dňa:
vlastnoručný podpis žiadateľa/zákonného zástupcu
13. Zoznam príloh
- Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s vyznačenou právoplatnosťou
- Posudok o odkázanosti na sociálnu službu
- Potvrdenie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne za aktuálny kalendárny rok
- Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu
- Iné doklady, ktoré sú podkladom pre uzatvorenie zmluvy
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