
Domov pro seniory 
Opavská 600/45, 743 01 Bílovec 
 

ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY V BÍLOVCI 

 

Jméno a příjmení: 

 

Datum narození:                                                                        

Osaměle žijící občan:                                       ANO                                          NE 

 

Adresa trvalého bydliště: 
 
 

Adresa pro doručování (pokud je odlišná od adresy trvalého pobytu):  
 
 

Telefon*:  

Sociální kontakty (rodinní příslušníci, přátelé, známí, sousedé)*: 

Jméno a příjmení Vztah k žadateli Adresa Telefon 

    

    

 

 
 
 
* nepovinný údaj 
                                                                               
 
 

U žadatelů omezených ve svéprávnosti uveďte: 

Jméno a příjmení opatrovníka Adresa  Telefon 

   



Domov pro seniory 
Opavská 600/45, 743 01 Bílovec 
 

 
     
Nedílnou součástí žádosti je: 

– vyjádření lékaře 
– je-li žadatel omezen ve svéprávnosti – rozsudek soudu o omezení svéprávnosti a listina o ustanovení opatrovníka 

Prohlášení žadatele (zákonného zástupce): 

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti jsou pravdivé. Jsem si vědom toho, že nesprávné údaje by měly za následek 
případné požadování náhrady vzniklé škody. 

Beru na vědomí, že finanční náklady spojené s podáním žádosti (vyjádření lékaře) si hradím sám. 

Beru na vědomí, že veškeré změny mající vliv na poskytnutí pobytové sociální služby neprodleně sdělím Sociálnímu 
zařízení města Bílovce. 
 
Informační memorandum 

Město Bílovec, organizační složka Sociální zařízení města Bílovce, Opavská 600/45, Bílovec, jakožto správce osobních 

údajů, tímto informuje zájemce/žadatele o poskytování sociální služby (dále jen „subjekt údajů“), že shromažďuje a 

zpracovává osobní údaje dobrovolně poskytnuté v rozsahu odpovídajícímu žádosti o umístění do domova pro seniory 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a v souladu 

s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti o ochraně osobních údajů.  

Sdělení osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro zařazení do evidence žadatelů o sociální 

službu, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu 

údajů. Správce osobních údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro naplnění 

stanoveného účelu. 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Radek Pomije, MBA, BDO Advisory s.r.o., Karolinská 

661/4, 186 00 Praha 8, tel.: 739 220 840, email: gdpr@bdo.cz nebo radek.pomije@bdo.cz. 

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, 

právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost u dozorového úřadu, 

právo být informován o automatizovaném rozhodování včetně profilování.  

Více informací o ochraně osobních údajů naleznete na www.dsbilovec.cz nebo na vyžádání u pracovníků výše 

uvedené organizace.     

  
 
 
 
Dne: ………………….                      
 
 
                                                              ……….……...………………………………………………………………………………………. 
                                                                           dle možnosti čitelný vlastnoruční podpis žadatele nebo jeho zákonného zástupce 
 
 
 


