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ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY   
 

Odesláním tohoto dokumentu na adresu poskytovatele žádá zájemce o poskytování terénní pečovatelské služby registrované dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Pečovatelská služba je poskytována osobám se sníženou 
soběstačností.  
 

1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATEL(KA) 

Jméno a příjmení:  

Datum narození:  

Adresa trvalého bydliště:  

Místo poskytování služby: (pokud je shodné 

s adresou trvalého bydliště, nevyplňujte) 
 

Telefonický kontakt/e-mail:  

2. Ustanovený opatrovník – pokud je žadatel o službu zastupován (nebo jiná osoba na základě plné moci nebo jiného zastupování)  

Ano Ne Zažádáno 

Jméno a příjmení:  

Adresa trvalého bydliště: (pokud je shodné 

s adresou trvalého bydliště, nevyplňujte) 
 

Telefonický kontakt/email:  

3. JAKÉ MÁ ŽADATEL(KA) POŽADAVKY, OČEKÁVÁNÍ A CÍLE 

 

Činnosti, které žadatel(ka) požaduje: 

Časová dotace: 

Očekávání:  

 

4. JAKÝ ZPŮSOB ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ VÝKONY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽADATEL VOLÍ (tato možnost se může v průběhu služby 

měnit) 
V hotovosti Na účet 

5. OSBOBOZENÍ OD ÚHRADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY NA ZÁKLADĚ §75 ODST. 2 ZÁKONA 108/2006 Sb. O SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH A TO JAKO ÚČASTNÍK ODBOJE NEBO OSOBA ÚČASTNA REHABILATACE 

Ano Ne 

6. ŽIJÍ S ŽADATELEM VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI DALŠÍ OSOBY NEBO RODINNÍ  
PŘÍSLUŠNÍCI (nepovinný údaj) 

 

 
 
PROHLÁŠENÍ: 
 
Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl (a) pravdivě.  
 
Přílohou této žádosti je Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 

Dne …………………………………       ……………………………………………………  

                                                          podpis žadatele 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ŽADATELE O SLUŽBU  

 

Oblastní charita Písek, se sídlem Soukenická 161, 397 01 Písek, Česká republika, IČ 43852564, zapsána v Rejstříku 

evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem 8/1-05-706-1998, 

zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, a s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů nebo také GDPR). 

Oblastní charita Písek zjišťuje od žadatele o službu jen takové informace, které jsou svým obsahem důležité pro sepsání 

Smlouvy o poskytování pečovatelské služby a pro poskytování služby. 

Já, níže podepsaný/á, uděluji svůj souhlas Oblastní charitě Písek aby zpracovávala mé osobní údaje uvedené v Žádosti o 

poskytování Pečovatelské služby, v rozsahu: 

1. Jméno a příjmení, titul 
2. Datum narození 
3. Trvalé bydliště 
4. Současné bydliště 
5. Kontaktní telefon, e-mail 

 
Dále uděluji souhlas se shromažďováním osobních citlivých údajů, které s poskytováním Charitní pečovatelské služby 

souvisejí a jsou pro poskytování služby důležité. 

Souhlas uděluji od doby podání Žádosti o poskytování pečovatelské služby do ukončení čerpání sociální služby dle § 40 

zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje pak budou uchovány dle platného 

Spisového a skartačního řádu Oblastní charity Písek po dobu 10 let od ukončení poskytování sociální služby. Osobní údaje 

zpracovávané za tímto účelem mohou být dále předávány pouze kontrolnímu orgánu. 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo 

výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost 

údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

S žádostí o informace o zpracování vašich osobních údajů nebo uplatnění vašich práv, se můžete obracet na správce údajů, 

a to písemně, dopisem doručeným na adresu sídla uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu nebo e-mailem zaslaným na 

adresu reditel@pisek.charita.cz. 

 

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

 

V …………..................... dne…………………   Podpis: ……………………………………… 
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