Žadatel (jméno,příjmení) …………………………………….………..rodné příjmení……………………………
Narozen (den,měsíc, rok)……………………………………..místo narození…….……………………………….
Trvalý pobyt…………………………………………………………………………………………………………
Bydliště (je-li odlišné)………………………………………………………………………………………………
Státní příslušnost ……………………………………………………………………………………………………
Rodinný stav : svobodný(á),ženatý,vdaná, rozvedený(á),ovdovělý(á) *)
Je-li žadatel důchodcem – druh důchodu …………………………………………výše důchodu………………Kč
Jsem příjemcem příspěvku na péči ANO)* ........................NE)*.........................Stupeň závislosti:………………..

Čím žadatel zdůvodňuje nutnost svého umístění v Domě s pečovatelskou službou:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Žadatel bydlí v obecním bytě / vlastním domě /vlastním bytě /v podnájmu /u příbuzných /s rodinou/osaměle *)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Žiji s druhem, s družkou /manželkou, manželem, s jinou osobou *)
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení , datum narození
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jméno, příjmení , datum narození

Pečovatelská služba je – není )* zavedena – důvod...................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

Pro přijetí do DPS se zavazuji :
- že budu dodržovat organizační a domovní řád
- že budu dodržovat a hradit nájemné a ostatní poplatky
- že po přidělení bytu v DPS uvolním obecní byt)*
neuvolním obecní byt z těchto důvodů)* ........................................................
..............................................................................................................................................................................

Prohlašuji, že veškeré údaje v této žádosti jsem uvedl podle skutečnosti.

……………………………………………………..
čitelný vlastnoruční podpis žadatele
nebo jeho zákonného zástupce
( u zákonného zástupce uveďte jeho adresu )

Dne ……………………………. Pošta ………………………………….Telefon…………………………………

*) Nehodící se škrtněte

Městský úřad Žamberk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vám sděluje, že
zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s vyřizováním žádosti o byt v DPS. Jsou to
zejména jméno a příjmení, adresa, datum a místo narození, státní příslušnost.
MěÚ Žamberk jako správce a zpracovatel je ze zákona povinen přijmout taková
opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,
k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému
zpracování, jakož i k jinému zneužití. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
osobních údajích.
Souhlasím dle ustanovení zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů, se zpracováváním (tím se rozumí zejména shromažďování, ukládání na
nosiče, používání, uchovávání, třídění) mých osobních údajů Městským úřadem Žamberk,
odborem SOCZ, za podmínek uvedených výše.
Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Souhlas se zpracováváním osobních údajů je
možné kdykoliv písemně odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není Městský úřad
Žamberk, odbor sociálních věcí a zdravotnictví oprávněn nadále Vaše osobní údaje
zpracovávat. V tomto případě nemůže vést Vaši žádost v evidenci, neboť poskytnutí osobních
údajů je podmínkou pro zhodnocení Vaší žádosti.

.……………………………………………………..
čitelný vlastnoruční podpis žadatele
nebo jeho zákonného zástupce
( u zákonného zástupce uveďte jeho adresu )

