Městská část Praha – Zbraslav

tel/fax:
e- mail:
http:

Zbraslavské náměstí 464
156 00 Praha – Zbraslav

+420 257 111 888
info@mc-zbraslav.cz
www.mc-zbraslav.cz

ŽÁDOST
O PŘIJETÍ DO DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V PRAZE-ZBRASLAVI
(dále také „DsPS“)
A:

Prosíme, vyplňte základní informace:

Příjmení a jméno žadatele
Datum narození
Kontaktní adresa
Adresa trvalého bydliště
Telefon
Email
Rodinný stav
B: Prosíme, označte křížkem políčko se správnou odpovědí:
Žadatel/žadatelka má zájem o byt:
Typ bytu
ANO

NE

BYT PRO JEDNU OSOBU
BYT PRO DVĚ OSOBY
BEZBARIÉROVÝ BYT
C: Prosíme, vyplňte, kdo s žadatelem žije ve společné domácnosti:
V jakém
Jméno a příjmení
Telefon
vztahu

IČ:
DIČ:

002 41 857
CZ00241857

Email/
Kontaktní adresa

Bankovní spojení: 2000865329/0800
IDDS:
zcmap6w

D: Prosíme, vyplňte další blízké osoby, které s žadatelkou/žadatelem nebydlí ve stejné
domácnosti, ale lze je v případě nutnosti kontaktovat:
V jakém
Jméno a příjmení
Telefon
Kontaktní adresa
vztahu

E:

Prosíme, zaškrtněte i více správných odpovědí s kým se ve svém okolí alespoň 2x
v měsíci navštěvujete/vídáte:
Druh společenského života
ANO
NE
Rodina
Přátelé
Známí
Organizovaná zájmová skupina
Jiné:

prosíme, vypište:

F: Prosíme, uveďte Vaši bytovou situaci – zaškrtněte správnou odpověď:
Druh bydlení
ANO
Vlastník družstevního bytu
Vlastník bytu v osobním vlastnictví
Vlastník domu určeného k trvalému bydlení
Pronájem v obecním bytě
Pronájem v komerčním bytě
Ubytovací zařízení – ubytovna
Azylový dům
Domov pro seniory/ Dům s pečovatelskou službou
Jiné:

IDDS:
IČ:

prosíme, vypište

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857

NE

G:

Prosíme, uveďte, jestli je Vaše současné bydlení v nějakém ohledu nedostatečné.
Zaškrtněte i více správných odpovědí:
Bydlení
ANO
NE
Chybí vlastní pokoj
Nevyhovující (nedostupné) sociální zařízení
Zhoršené možnosti topení
Byt s prahy
Byt bez komfortního přístupu do vany
Byt v patře domu

prosíme, vypište podlaží domu:

Byt s výtahem
Jiné:

prosíme, vypište

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ŽADATELE
Žadatel, jakožto subjekt údajů (dále jen „subjekt údajů“) poskytuje své údaje Odboru sociálních
agend Úřadu MČ Praha-Zbraslav, Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha-Zbraslav, jakožto správci
(dále jen „správce“) za účelem:
 vedení žádosti v evidenci žadatelů o přidělení bytu zvláštního určení v Domě
s pečovatelskou službou Praha-Zbraslav;
 posouzení žádosti příslušnou komisí Rady MČ Praha-Zbraslav, kdy jsou osobní údaje
(identifikace) subjektu údajů předkládány členům komise v anonymizované podobě (pod
číslem jednacím podané žádosti);
 uzavření smlouvy o pronájmu bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
Praha-Zbraslav Radou MČ Praha-Zbraslav v případě vyhovění žádosti
V případě zpět vzetí žádosti nebo odmítnutí žádosti bude žádost včetně všech příloh v zákonné
lhůtě skartována v souladu se zákonem číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
a o změně některých zákonů, v platném znění.
V případě uzavření smlouvy o pronájmu bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou
Praha-Zbraslav budou údaje obsažené v žádosti použity jako identifikační údaje subjektu údajů ve
smlouvě, v rozsahu daném zákonem číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Žádost
bude společně se smlouvou a s individuálním plánem péče uložena po celou dobu trvání smluvního
vztahu. Po ukončení smluvního vztahu bude žádost včetně všech příloh skartována v souladu se
zákonem číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
v platném znění a dojde k výmazu všech údajů subjektu údajů ze všech listinných i elektronických
zdrojů správce.
Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či
nejsou zpracovávány, o rozsahu tohoto zpracování a o době zpracování. Subjekt údajů má právo
na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

IDDS:
IČ:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857

S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních
údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Subjekt údajů má právo požadovat od správce
přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě
omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které
se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu
vymazat, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak
zpracovány. K výmazu údajů správce nepřistoupí, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní
povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost
osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit.
Subjekt údajů má právo v případě pochybností požadovat od správce veškeré informace a má právo
podat stížnost na správce dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Nedílnou součástí žádosti jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 prohlášení o příjmech

vyplňuje žadatel

předkládá žadatel

Příloha č. 2 zdravotní dotazník

vyplňuje ošetřující lékař žadatele

předkládá žadatel

Příloha č. 3 osobní dotazník

vyplňuje žadatel

předkládá žadatel

Příloha č. 4 čestné prohlášení

vyplňuje žadatel

předkládá žadatel

Příloha č. 5 kritéria pořadí

vyplňuje ÚMČ Praha-Zbraslav

předkládá ÚMČ

Datum:

IDDS:
IČ:

Podpis žadatele:

zcmap6w
002 41 857

Bankovní spojení:
DIČ:

9021-2000865329/0800
CZ00241857

