Žádost o přijetí do služby Byty na půl cesty - Centrum Sámovka

Vážený zájemce,
Vaše osobní údaje a informace, které poskytnete v této Žádosti, potřebujeme za účelem vaší
evidence do pořadníku zájemců. Váš pobyt v dětském domově/v pěstounské péči jsme oprávněni
ověřit v souladu s vymezením cílové skupiny služby.
Abychom mohli žádost do pořadníku zapsat, musíme k tomu mít váš souhlas - součástí žádosti je
proto Souhlas se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů, který musí být k žádosti
přiložen podepsaný. V případě, že svůj souhlas odvoláte, bude vaše žádost z pořadníku vyřazena.

Jméno a příjmení
…………………………………………………………………………………………………………….....................................
Datum narození
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Číslo OP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Místo trvalého pobytu
................……………………………………………………………………………………………………………………………….
Místo současného pobytu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pobyt v dětském domově, pěstounské péči (od – do)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Od kdy byste bydlení potřeboval/a?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Proč se obracíte na službu Byty na půl cesty?

Co byste od služby nejvíc potřeboval/a?

Uveďte prosím kontakt, na kterém je možné vás zastihnout (telefon, email, adresa…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prohlašuji, že všechny informace, které jsem v Žádosti uvedl/a, jsou pravdivé. K Žádosti
přikládám podepsaný Souhlas s poskytnutím a zpracováním osobních a citlivých údajů.

V…………………………………………….., dne………………………

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

Souhlas se zpracováním a uchováním osobních a citlivých údajů
zájemce o službu a klienta služby Byty na půl cesty, Centrum
SÁMOVKA

Souhlasím, aby z. s. Vhled – Centrum SÁMOVKA (dále jen „zpracovatel dat“), v souladu se zákonem
číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovávalo a uchovávalo mé osobní a citlivé údaje.
Účelem zpracovávání a uchovávání těchto údajů je kvalitní vedení jednání se zájemcem o službu a
poté poskytování sociální služby, vnitřní komunikace v zařízení a statistické zpracování.
Osobní údaje jsou uchovávány v elektronické, písemné a ústní podobě. Elektronická data jsou
uložena v PC a chráněna hesly, písemná data jsou vytištěna, uložena ve složkách a zabezpečena
v kanceláři sociálních pracovníků. Ústně předávané informace pracovníci sdílí pouze v rámci
pracovního týmu.
K osobním a citlivým údajům mají přístup pracovníci sociální služby Byty na půl cesty a vedoucí
organizace z. s. Vhled.
Beru na vědomí, že zpracovatel dat nesděluje žádné osobní či citlivé údaje třetím osobám bez mého
vědomí a souhlasu. Zpracovatel dat sděluje osobní a citlivé údaje bez mého souhlasu jen
oprávněným státním orgánům (PČR, soudy apod.) na základě jejich písemného vyžádání.
Mám právo na přístup ke svým osobním a osobním citlivým údajům, které zpracovatel dat v souladu
s tímto souhlasem zpracovává a uchovává, mohu je také opravovat.
Podepsaný Souhlas má neomezenou platnost do doby, dokud ho osobně neodvolám. V případě
odvolání souhlasu ve fázi jednání se zájemcem se v jednání dále nepokračuje. Když odvolám svůj
souhlas již jako klient služby, není možné mi službu nadále poskytovat.
Odvolání souhlasu se podává sociálnímu pracovníkovi v zařízení. Údaje budou vymazány do 30 dnů.
Mé osobní údaje jsou v z. s. Vhled uchovávány po dobu 5 let po ukončení poskytování služby. Poté
jsou skartovány, o jejich skartaci je veden záznam.
Pro výše uvedené účely dávám souhlas ke zpracování a uchování těchto osobních údajů:
Identifikační údaje:
•
•
•
•
•

Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Rodné číslo
Číslo občanského průkazu

Citlivé údaje:

•
•

Zdravotní stav (závislosti, trvalé užívání léků, alergie, astma, záchvatovité stavy a jiné život
ohrožující okolnosti)
Odsouzení za trestný čin

Pro výše uvedené účely dávám souhlas také ke zpracování těchto dalších údajů:
(Seznam je možno se souhlasem klienta doplnit nebo předepsané údaje vyškrtnout)

V……………………………. dne………………………………

Jméno a příjmení zájmemce:
Podpis zájemce:

Kontaktní osoba
V případě přijetí do služby Byty na půl cesty souhlasím, aby pracovníci v případě mé náhlé,
neplánované hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, nebo v případě vyhlášení pátrání po mé osobě,
tuto informaci sdělili:

Jméno a příjmení……………………………………………….., kontakt……………………………………………………………….

